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ఉ పష, 

నః (నీరమ ణాల్మ నోరుని నికృత ఛాణనుతాభిసారుని౯ 

నూకు స ఈ బపీరవూ మహితానుర భూావిహాోరుని౯ 

గోరకధనకూటను 6 గోనృర మెవ్య తె నిల్చీ కాచె నా 

పూరక పల్కుంలగాత సరసస్వర సంపద మోటు భ|దముల్ + ౧ 

నాంద్యంతెమయున) 

రా (లే ధథారుండు, 

నటి గవ వెళించి] ఏమివి శేషము ఆర్యవుత్తా ! 

విస్తర మేల? ఆర్యా, 

స్మూతే.__ఆర్యమికులు ఉప"ే కనంగోరుచున్నారు. 

నటి.___ఆహాహా 1 మనకు వెండియు నుంచికాలము వచ్చినది, అర్యపుత్తా 1 

సూత్ర._-మటీ యీ యార్య మిశ్రులకు (వేంకట రాయశళాస్తు)లవారి (పబంధంబుసె 

నింతమక్కు వకుం గతం బెటుంగుదువా ? 

నటి. ఎటు కేమి ఆర్యప్రుత్తా్స వక్కాణించద ఏనుము, 

న ఛా త్ల) సాహా పణారంబుగా నాటు | క్ర ములు. Ss సవల 

సర నిర మనసార భే “ముని? జై | యెళశ్తి,_నదొగమగది క్షి _ వీడ వీ న ber గానా 

౧ ఫదన్టము (గోప సీషదత్రియగు నారాయణునికి మనో పహారుండును, తన్ను వాణఫు త్తి 

యయిన యు. వలచి రన ఇలు వదలి SEF ముత వచ్చునట్లు గా చేసికొన్సి 

లిద్య్ర వ గియొక్క సంప చేత నుపహానీ యము 
అంటె 

అయిన సాతాళ (పదేశములందు విపారించిన 

జా(డున్వు అయిన సు ea ఆపాతాళమాస్త నుయిన (పద్యుమ్న 

కూట మ నెడి పర్వతగుహూయందు ఏ౫ రిక చేప. కోవురము నిల్చినదియుం బోలె వెలసీ 

యుండి ఆబభాణాదులవలననుండి రక్షంచినదో, ఆళారికా దేవి (గొరవంక యని నేహ) 

మగురి మయిన కంససగాముతో 'నాట్యు (యోగమునకు సామాబ్కులకును క్షవిక్రిని 

సుఖి ములను పలుకును గావుతి, 

ఆగ్యమి[శ్రులు =వి ద్వాంసులయిన సెద్దలు, 

9 ఫై ౧ Ole = "A శో = ఆనారుకముల. లక్నణమును. కఅపీ 
ల న . క! > ఖై 

స న 
గ 

నామా నర్చి నారు, అ సింగ ష్ నీండు వంక ఓగిరి ని ఖు నెలుచున్న (0 ( న్ 

| 



లీ డ్ 

హూణరూపక రసం బుదరంబు నిండార | దిగర్మదావి గజ్జునం (దేంచినారు 

టాటోటుయవులు పటాపంచ లె మాయం | గాంచిక' వాణి కర్పించినారు, 

"తే, కాళి చాసుశకుంతల "నేలినారు, 

మించిన ప్రతాపకృతిని నిర్మించినారు 

తగదొకో కాశి గార్మింథమును గోర 

మహిత వస్తు పరాయణ మానసులకు, రౌ 

సూత్ర, బలి బళి! రస సజు జ్ఞ నుగ దా. వతి యిఫు డీనాటకము నాడుడు మనరుం 

గలుగుకీ ర్రిచే మనస్మాత్రము లెల్ల స మగుదురో ! 

నటి. పంచ దారబొను లగుదురు 3 కాని -సమలు పట్రవు లే. సరియ కాని, 

ఇకె్ళాాలమున కపితాకా ప పండితులకడకు వచ్చుట లేదే ఈమనిపిక డకమాాగము 

ఎట్లు వచ్చినదో ! 

స్యూత్ర.___ ఎట్లు వచ్చినవ్కో వచియించెద విముము. 

తే. కత మరయుదేని, తదపత్యక ముల గృతులం 

జూచి విని మచ్చు చతురుల నుకృత భరము; 

విధ మడుగు బేసి వలరాచ వేంయు తెగిచి 

కలివిదొర పట్టి న అఆ గ వనన, 3 

[అని నిష్క_మింతురు. 

(ప్రస్తావన 'నమా పము, 

గోపాలకృష్ణ యాచేంద మహారాజావారి పూర్వులలో మహనీయుండు, సర్వవిద్యావి 77 

దుండు, హూణరూపకరనంబు= సేక్సపియరు లోనగువారి యీంగ్గి స నాటక ములందలి వస 

మును, కాంచిక£ _ విమర్శన (గ్రంథమాలిక ను, మహిత, , .లకుకొ=ప్రా డర మయిన మ 

మందు ఆసక్త మైన మనస్సు గలవారికి, 

పంచదార--కీ రి తెలుపుగాన దానివ్యా ప్రచేత “లెల్ల నగదు గని భవము, 

మనీషి=వి ద్వాంసుండు. 

3 ప,.__కవితాకామిని ఈనునీషిక డకు వచ్చినందులకు నీవు కారణ మడి౫దిషో 

పధ మడిగదవో ? కారణ మే మనలగా,---వీరి శిశువు లయిన (గైంథములను దూాచి 

విని సంతోషింవడి సామాజికాదులు చేసికొన్న పుణ్యరాశయే కారణము, విధ మే 

దనరూ---ఇ బె ఈరంభ కు బేర పుత్తుని నలకోూబరుని తా వలచి నున్మిథోద్దీపనచే "వెల్లగొని 
ణా 

వచ్చి కూడిన విధమే ఈయనను కదితాక"నిని వచ్చి కాఉనఫిథము, 



శు ద్ద ఏప్కు ౦భ ము, 

సలకము: అలక J pes అలక, వై(త్రరథము 

నలకూబరుడు (ప్రవేశించును. 

నల [ఊర గ నువలోకించుచు] 
Ar 

క్ల, చల్లసి నెలుం గవి యీూోజూ 

బలిని డాసితిని ; గందుపేరటిపాదే 

యి ల్లయి, "చేలా మంటలు 

సల్లెడుసోశకు డిడి ; దీనిచదురులు దెలిసె౯. ర్ర 
హా! గంగ లేక నలకూబరుడు కల జరా! 

రం An ఫౌవేరి “తిః a. tes 
ఛ్ (ప్రవే ంచి] క లిమిసామిపట్లి లీక గంభమ్మాత్రము కల్ల గాదా ? 

అది 'సరిగాని, ఏలి మంటలు సల్గుచున్న వి ( 

నల._ఈదంద్రకగముఖబు, నీవు లేనితలిన్సి నామోంికి. 

గంభ,_ఇలి మహోపకారులు గడా! ఇవి గదా అమురావరినుండి నన్ని 

టకుం (ధోచినవి ! 

నల,.._మటణి యీాతడ తేల ఇలిగినగి ? 

గరగ అటు గరడము తప్పించుకొని వచ్చితివి (9 అని యడుగుము, 

నల,--వడికడి గూగాయ గా పివరింప్రుము. 

అం క దేచేయ్యదుం డోలగంబుం డెను. మే మాడుచుంటిమి, దిక్సాలు 

"శవంఠతును రాబేను. ఏల యని యిందదుండు కత మరయుచుండంగా అతంంతవిక్షాత స్ట స goes 
రూఫు లిరోవురు (ప్రవేశించిర. అసురు లనుకొని నుహేంద్రుండు వజ మెత్తంగా 

వారు “శే నగ్ని ని” కన నాదిత్యుండను) అని ెల్బుకొని శరణు వేండిరి, ఇం్రుండు 

విక్చతికి కాగణ మడుగంగా నారు “రాకా సురునితపోనలమునకు నూడి యిటు లై తీమి, 

గల నివెలుతు గని యీ సర్మదుని6 / సార్స్ వచ్చితిని. ఇది సర్మదుండు గాడు 
య 

మ శంమనంగ్యా నున్న యచెడు పొదలో నివసించి మంటలు మండేడు కొఅవిదయ్యము. 

ఇదె దీని టక్కు, నాకు బోభపడికకి; 

తిపోనలమునకు=తేపోగ్సి కి, హగశ్నే శ్రములలో=శివునికన్ను లభే (శివునికి చంద్ర 

సూ ర్యాగ్నులు కన్నులు గదాం పాక శాసనుండు=ఇందద్రుండు, 



4 Gi 

మమ్ము. -గావవేని మే మిణ హర నెత్రములలో డాలి వెలువడము.' అనిరి, అంత. 

బాక్షణాసనుడు నూ కాశరణ మేని కలదు. ఇడ బాణుడు తనవేయిచేశులతోను 

నా వేయిక న్నులనుం "వెతికి వేయును, నాకు ది క్క-వ్వరు 2 అని గద్దియ దుమికి తేల్ల 

డిల్ల గా, అందబును._ 

నల..--[నవ్వుచు] మోపావడలే శరణ మని నిశ్చయించి? = 1 

రంభ — [నవ్వుచు] అవును, వా కళ్లు నిశ్చయించిరి. 

నల,[నవ్వుచు] అన్నియుం జొచ్చు నని మిరు భయపడితిరా ( 

రంభ, [నలకూబరునిక్రి లభుచ పేట మిచ్చుచు] మేము బాణతపోన్నికి భయ 

పడి మావలనం గా దంటిమి. వారివలన నేశాసమేని భరింతు మంటిమి, 

నల=-మలటి యీగండము మో కెట్లు తప్పినది * 

రంభ. అను కంపమానమా నసు లయిన నారదమునీ౦(ద్రులవల న, 

నల. ఎట్లు ( 

రంభ,._ఆసమయమున వా గచ్చటికి విచ్చేసి సక్కెతులై కార్య నుడి? 

విని, (పణతల నుమ్తుం ననికి రించి వాణపసోవిఖస్ట్రము మాశలనం "గా దని తెలివి నారా 

యణుందే శరణ మని యానతిచ్చిరి, 

సల._-మటీ యిపు డందణును గురుపురస్నరు'లె *లళాంభోనిధికిం బోయిగా? 

రంభ,---వా రళ్టే సమకటిరిగాని, __- 

నల,.మటి మేమి ? 

గంభ.-వణి నారదులవారు వారించి యిట్లు తెరువు చెప్పిరి, 

ర్ ద్వారక నున్న వా. డివుడు దానవశాలు-స నానుదేవుం ౫; 

మారుబిసౌాగరు మెచ్చనికుమారి యుహాఖ్య వెలుంగు చాయరకు౯ న 

అమె 

గూరుపరయ్య 3 మీాయెడరు గొబ్బున "వేలువులార తిజెకుక్ , ౫ 

మారు మురారిపొత్తు)నికి మోయరిఫవు లకి న్వాప్న సంగము౯- 

చేటము= చెంపకాయ. అనుకంపమాన మూనసులం = కనిక్రరిందుదున్న మనస్సు 
కలవాగు. (పణతేలకౌొ=నషమస్క-_రించిన వాగ మగు. గురు ప్పరస్నరు లై = బృహస్పతి 

ముందు పోవువాండుగాంగలవా గై. కల 7*0భోనిధికికా=సాల సముద్రమునకు, 

౫ ప.--అసురసంహారుండయిన నారాయణమూ ర్లీ ఇప్పుడు వసుదేవ పుత్తుంందుగా 

జనించి (క క్రష్ణరాపమున ద్వాగకాప్రురములో నున్నాడు. మీవైరి యగు బాణాసురు 

నికి మన్మథుని సౌందగ్యమును సయితము మెచ్చుకోనట్టి కూతురు ఉప యనుక న్య కలదు, 



శుద్ధవిష్క ౦ భ ము, స్ 

ఇట్లు బోధించి నాగదులవారు మాపణతులు గ కొని యంత ర్థాన మెరి. 

నల. మణీ యింాదులు ? 

రంభ.._-ఇం(దాధులు మదనునిం దలంచిరి. అత(ఢు నొయ్యారంబులు మిజు 

సపరివారుండై యరు దెం-చను, 

నల,___అంతట ? 

రంభ. అంతట నగ్నా్యాదిత్యపురుహూకు ంాత్రని ని ట్లు డించిరి: “ఓయి 

మనోభ వుడా, 

మత్త. నాదుకలలు నున్న సీయరుణ పవాళముముందణు౯ ; 

నాదు నెల్లులు నున్న నితరుణంవు మొల లముందఅక్ ; 
౧ ౧౧ 

నాదువ జము నున్న సీవీక నాదభ లముముండఆ౯ ; ' దా 
పీపా శివే నవసిత చోరు, వీయాత జా 1” (7 భవ మొ న [మై వ ౬. 

ఇట్టు నచ్చి5 బుచ్చిక యిచ్చక ౦బుల మచ్చు. జల్లి కార్యముం లిపి ఉషం నోడలిం 

దేసికొ మ్ముని వేండిరి. 

నల.__-ఇం నీవు చెప్పనేల? ఉప తినకోడ లనంగానే ఉప్పొంగి మాలు వలు 

కక మారు. డంగీకరించెను. 

రంభ, అశు, 

నల.బాస్రురే ! ముందు స్వాగన్య మున్న గి 1 అనంతరము ? 

గంభ,. అట్లు చాణతిపఃకాలంబున_ గిఫియంద యుండి 'కాయవ్య్యూపహవి ద్యా 

(పఫ"వంబున చాణగ్భపహాంబునం గెలుచు దున్న యిం దాదులు (పా ప్పవరుండై వచ్చు 

మిరు కెప్ష పౌత్తుంనిక్రి త మో వై రకాయ. రయిన యా యుషకును కలలే 

సౌందును ఫఘటియింపుండు; అందుపయి మీ దుఃఖము తెళ్ఫ ఇమే తీటీపోవును._ఆ ఢీ 

కృష్ణులవా ౮ తీర్పు రనుట, 

ఆగిత్యు పురుహూతులు =సూర్యుండును 'దేవేందుండును, ఉగ్వడించిరి=స్తులించిరి. 

౬. ప,--క్రీలలు=మంటలు, అరుణ పవాళము = ఎబజ్జనిచిగ;రు. తేకణంపు మొల్ల ల= 

లేంతమ ల్లెపూవుల, 

వ్యజము = వ(జాయుధము, పిక, ..ము = కో కిలకూంత యనెడు బల్లెము. నవ... 

బా = వెన్నదొంగ యమంగు పుత్తుంండా- మ న్మభులడా అనుట_నీవు భూ లోకమందు 

పనిచేయవలసీయున్న దని సూచించుటయు. 

కాయ వ్యూహా విద్య = దేసాములను అ నేకములను గా చేసికొన సాధన మయిన 



6 ఉప, 

వాణుని యథాఫూర్వ మచ్చలంబునం. గొలువ "కాయబాహుళోపసంహాగపరు లై 

యసురలోక ం౦బున కరిగరి, ఉర్వశ్యాదులును హాహాహూాహువులును వారినే యనుగ 

మించిరి, చే నట. జంద్రపాదతాడిత నై యిటం (బాణనాయకు నొడిం బడిచిని, 

నల,._-బళి బళి ! 

క, మంటలసోం నే న న్నవు 

డంటి యెకియం జేసి యిప్పు డమ్మృతవు వెల్లి౯ 

గెంటి మనుచు సకొంశుకుం 

దుంటవిలుతుమామ కెరణసదు౯ా భ కిమెయి౯, ౭ 

గంట, | 

క. బాణునికొలునున కల గీ 

నలు సన్మ మనము పంచ భాణుకొలున్స కె 

(పాగోన రమ్ము పోదము ; 

నాణిం బది గాదొ యట్లు నలుంగుటకంట౯ ౦" 

[అని నిషమ్కునుంగు ష్య 

షై ను ముగిసినది, 

మయోగవపిద్య, అ చ్భలంబునక = కిపటుములేక. కాయ, క = పెక. చేహ ములను 

తేగ్గి ంచుకొనం గడంగినవా౩౫ై . చంద, , .నెడాచందకిరణములచె కొట్టంబడివదాన నెం 

నర్మదుండు కాళ్గతో రన్నలగా అనియు, 

2 ప.__తుంటవిలుతు మానుకుక = మన్మగుని "మేనమామ యయిన యీ సం మనికి, 

ఎరంగుదుకా = నమస్కా_గము ఇసెదనుః 



[పథవమా ౦క ము, 

స్థలకము.-- శోణఫురి, చాణస్వాగతమండపము, 

ఛాణు(ను కరుంభొాండు6టును (ప్రవేశించి 

యథో చిత ముపవిప్టం లగాదురు, 

అ నాయ్యూూది త్యా దిపరివారము యథార్హము నిలిచి కొలుచుచుండును, 

కుంభ, అసుగచ్మక్రవ ర్తి |ప్రిజగతీపతీ, ఏలినవారితప్నసకారము విని యా 

శ్చగ్య పడు చుంటిమి, వములు విన్న -సేమగుదుమో |! 

ఎౌణు మంతిస తమా కుంభాండ్చా 

ఛాణుం తదనుచీ రహాహా! వి Cod అ 

న్నాణుబుగ నాకు నిడెరి నాతలిదం| ఎల్ 5 

'బాణగతి ముందతక యను 

వోశిమి యెబతుగనొకొ మం |త్రిముఖ్యు ఊప్రుగ దా. 

ఏరీ మనవా రందబు ? 

గి 

చ 2 pn SC > 

రాణ, ఆహ్ల్హాదనుండు, గ చ్మిల రఖు, గంభీర వేదియుు, 

(బవేశింతురు, 

రాణి. ప్రాకోశ్యగులకు (ప్రణామము. (అని (ముక్కి] అగ్యపుత్తుని కు9 

దగ్భిసముచే క్పితర్లునాలను. 
ఆ 

బాణ. ౦౮? ము (పేయస్సి as గహార్చుండుము, [రాణి కూార్చుండును. 

ఆహో, అఆస్లోదను(డను నాయనగారిపాదములకు (పణమిల్లుచున్నాను, 
౧౧ ౧౧ ౧౧ 

[అని (పణమిల్లును, 

బాణ రౌ వోయి 'నాయనా, రా కూర్చుండు | అహ్షాదనుండు కూర్చుండును, 

ఉపి. నాయనగారిపాదములక్ ఉప (ప్రణమిల్లు మున్న ద, [అని యటుచయును, 
౧౧ య 

చాలా లె అమ్మా రౌ, [ అని ద్గాల కూర్చుండ బెట్టుకొనును. 

చిత్ర. -- మామగారిసాదములకు చిలై రేఖను (మొక్కు. చున్నాను.[అని (మొక్కును, 

నా ప,---విన్నాణంబు నా నేర్చు. ఇడ్రి = సెటినారు, (పణమిల్లును =(ముక్కు_ న్కు 



ర ఉ ప, 

బాణు.క ల్వ్యాణము, కల్యాణము, కూర్ప్చుండుము, నీచలీకడ నే. 

(చిత్ర 'శెఖ ఉపకడం గరార్చుండును. 

గంఖ,._-మామ గారిఫాదములకు గంభీర వేదిని మొ9క్ర్యుచున్నాను, 

[అని యట్లు చేయును, 

చాణు, క ల్యాణము కల్యాణము, కరూర్చుండుము, [గంఖీర వేది కకూర్చుండును, 

భాణు, మం త్రీపుం౫చా, మనవా గందటు కేమమా ? 

కుంభొ,._ఐలినవార్ని పతా పము కాచుచుండ కేమము గా శేమి? 

'వాణు,._ దేవతేలు మిమ్ము చక్కగా కొలుచుదున్నా రా | 

రంభా.___కొలుచుచున్నారు; అనుకంపనీయులు, 

బాలటు,.--ఊం [ఆహ్లాదనుం గూర్చి] వత్సా నీవు మాతప్క కాల మెల్ల సగమి 

సేయు చుంటివి + 

ఆహా. గురువర్యులను (శ్రీనుచ్చు.కావార్యులను శుళ్యూషిం దు చుంటిని, 

కుంభ. దాన వేదా క్ 

శా. పోంది౯ బాలు డితంకు భార్షవుని ఘకూూమషించి వేదంబులు౯ 

వేదాంగంబులు. బంచలక్షుణప్రరావృ త్తంబులు౯ నేర్చి యా 

పోదం బౌజ్జకుం వేసి, నరం తాప డె, “వత్స, (ప [౧౦ 

సోదానూనుండ నాదు వంచు వరముం | భావించాం దద్యాక్కు_నః౯" 3 

ఆ ఈం గీ ర్లి దెచ్చితివి వత్సా. 

ఆహ్హా. మహాను గ్రసాము, మహాను[్రహము,. 
(ప ప గి. __ [ప్రవేశించి] జయము జయము బగదీ శ్వరులకు, నర్వ 

భ్యలు "మేళ మై నష లన యు వచ్చియున్నారు. 

కంఖఫ” దానవ నాథ మంగళ "గ్ధము వారికి సేవకు "సెల వొసంగవలయును, 

చాణు,_--సుంచిదె, 

[(ప్రతీహారి వెలువడి ర౦థాదులను దోడొొ-నివచ్చి 

విడిచిపోవును. గంభాదులు 'బాణునిక్ర మొక్కి. నిలుతురు, 

౧౦ ప.(ప్రోగికా =వక్కలగా, ఫోర్ల వునిక శుక్రాచార్యుని. పంచలకుణ పురా 

వృక్ష త ంబులుకొకాప్రురా హోలీహోసములను. జ రజ =గురువునకు, సార డై = ఆహ్ల్హాదను( 

డనెడి తన "పేరని సార్గ కము చేసీ, అనూనుండ తక్కువ sims 
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బాణం ఎవ రెవరె నోరు? 

Sri (సాంసరుతేము.) 

సామి నీధాసి చేర జాటుదురు ౧ంభ యని కౌ)కేముల నన్ను నసు'రేం ద్వా, 

G ర్య స్, 

న 
న c wR శ న్ా నొ ఈ శ | బి ం శ రాసు నతో మ్ గ్వనితి నుర్వశిన్సి సల్పుదును లాస్య మసుశేం చా 

మేనక, 

సాపు, నీదాసీ సే 'సం్మశ్రుతేన, మేనక ను, స్వాంఠ జుండు మెచ్చు నను దేవా, 

వ్ భ్ “కా పూ షె 0౫౮, 

సామి నంగీతిలో 'నల్పితి మొకింతపనిి సాకతము వేండెదము దేవా. ౧౧ 

నాణు,-ఆడుదురుగాని. ఓరి అన్నీ, ఈకుంభాండాదులు విన నూకపస్సును 

వరి ౦వుము, (నిర్వ ౦చి] ఏమిరా।నీ విటు బెగువల నల లయుడినాండనవు ? 
a ఓ గ 4 ౧౧ ౧ య 

© గన్ని. (హుక్కా-గొట్లము నజరుచూపుచు శేల. బూని] 

క. చానసముణోన నెప్రశు౯ 
యా కా వౌ సానినఖ నె చినాకు నాకుం ౫ కెల్, 

-- ఠి 

న గ ఈ జాగ రాలును, 

నే నగ భాగ నెతి నిగరసీమా. ౧౫౨ 
BE) Cy tes ౮ 

గాత, ఏమ్మా ఛాయ్తూ, నీ చేల పొయ్యి యూ౭దకుంటివి ? 

[అని వాయువును కొట్ట నుంకించుచు న్నా (డు* 

వా యు వు [అమికేము గా వణశుచు శెకునిపురిలిసనకట్ల వీచుచు ఆక్క 

గతియు] ఆహో! నీరు. కోంనపశ్నయే వచ్చినది 1 థార్త యు చెసెదంగాక (ప్రక 

శము] ౪౮౩ నా మకా, 

రర పరే “లేములక్రా= శౌనక గ్మలయందు. స్వర్వనిత క = స్వ గ్ర స్తి౦నిలాస్యము 

“సత ళ్ క్ భళీ నల న్ వ న నః డా ఫు శౌ న్ | ననుం సా $ - న నఖ్నుదుగు=ణఆటళో "సేగ్బరిని సంశుతేను (సఖ నీలి సఅతాసను గ౦తజుండుజమ శ్ర 

న లుం సాక తము==అమ పాము, 

త్ ఏ అ ఖే త ౧౨ పహ గొన సముడావంటుబుఖు, నిషసగఖమా-= గెవపిలకు సనయంకరుంలడణా, సా 
(an) స్తై 

గృన్టియు=క పటము. 

= 

2 
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ఉడొంది యూంది బుగ ౧ావీదిబూ లె, 
౧ ర 

బుంగ లె మజింత బూరటింపం 

జెదసిచొలటు పెరిగి చీలినవయ్య 
CY U3. ప ఫి 

కుటుకోొంటి న కై స్ట ల 0 త కల్పన య్య ౧౩౨ 

ఛాణు,[నిక్వర్ణించి తల యూంచి] మంచిది 3 రక్కులగా. వీవుము, మణి 

వా డెక్క_డరా మోతలమానిసి 'వేసంటిపిసాసి ? 

వాయు.___బురుజునొంద కోవుర మున్నా (డు దేవరా, 

గాణ. ఊం. ఓరీ ఆదిత్యా, నీ వేలరా క్రియ "వెండింపను ? 

ఆ ది త్యు 6 డు,___(ఫుండరీకము నజరు వెట్రుచు] మహ్మో ప్రభూ, 

చేయండయె యెస్వెళను 

గాయుచు నుండు మని సదుకట్టడయ కదా; 

పాయక నే నటు సేయుట. 

ఇభాయను క్రియల చేమ భండన ఖీమా, (ర 

శాం మలి వాం చెక్కడ నీసెదోడు 1 

ఆది, వాం డెక్కు_డనో ఎలుంగన్సు దేవా, 

గాణు_[కినుకతో] ఏమి కారణము ? 

ఆది, మహా పభభూ, మన్ని ౦పవలయును, 

ఈ స అం వున్నమగనె పంఘనెన్నెల సదా 

కాయ నతని కిటనక్యంం తమ 

దాన నతందు చేను దాయుటయి క 

ిషదంబు లాన్క, నిక్క. మిదియ, ౧ 

౧౮ ప __శ్రీమెండ =నీ రండ, కట్టడయ=ఆ్యరయే, ఖండ నఫీమా= యూద ములో 

భయంకరుండూ, 
మెద దు చల్ 5 '6డ---దచర్మదుం డనుట, 

౧౫ ప---దాయుఓ యే లేదు. సూర్య నం! దులు కలసిననాడు అమావాస్య. 

వారు నిండుదూరమున! నుస్న నాయడు పూార్గిమ, నికృాము = సత్యము. జల్లిక = వీచో 

ఫును, సఫాస్తారులుజసభ వారు, 
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వాయు, మహారాజు నే నెటుంగుదును, ఏలినవారికి తపస్తాపశాంతిశై ఇదె 

యిటనె తనలేంతి కరణంబుల “తెల్లని -చలువజల్లిం గట్లుచున్నా (డు, [పరికించి] వాండె 

వచ్చుచున్నా (డు, 

'బాణు.[ సి తమతో] బడాత్ముండు వాని ₹గియు ముందుగా. గలోంపచు, 

[చ eee (పవేశించి కలువ నటి 

రుంచచి ననుస్క_రించి జల్లి వీచు చుండును, 

భాణ | వీకీంచి ఈం ఓసీ అ గ్న్య్యాదిత్యులా రా, మారీపస్సును చెప్పుడు 

మీం౩౫గా సావులరు, 

ఇరువురు. అవును మహా ప్రభూ, 

అగ్ని. ఓహో 'సభొస్తారు లెల్లరు నాలింపు(డు: 

శా, స్క-౦ధ| గం౦థేలు |వస్సి వాయువులు సిరాతభ్యనిక' మోనా, 

సింధు వాతము (కొల సిశ్యరజటా-సంధ్యం భముల్ తెర్ల( గా 

బంధం బేది నుమేరుమందరగిరి| పాగ్భారముల్ దొరలా, 

సంథాబంధుర బాణదాన వతిప స్ఫారాగ్న్ని పర్వెక దివిక్. ౧౬ 

బౌణు,--ఆహాహాహాహా ! 

అందబును. _-- ఆహాహాహాహో ! 

హాహుండు,_ఏమియాబ్డ మహాప్రభూ | 

పూల ని న్నెవరురా పలిచినారు ? 

క్రోం'భా. (త్రిలోక నాయ 5%, ప లక ంథయ్యండ్వు వివో సృన్మశవణపర 

వశులడె అమరు ఆహాహా యని సాధువావయు పలుక -గా లిన్ను6 య. 

పందిన 

బాణు.._-| బారా నవ్వుచు] రది నిర్మాగ్యులణా, హభూహూహూహూా ! 

[అని పే రగా నం 

| ౧౬ ప. ప్రతిజ్ఞ ను దృఢముగా నిర్య్వహించువా డె డెన బాణాసురుని తపస్సు 

యొక్క మహాగ్టి ఆకాశమందు వ్వాపింప(గ్కా ఒకి దాన్నిసె నొకటి గోడకీటులవలె పేటి 

యున్న -ాలివీటులు ఎడంనాసి పి వగ వూంతనో శిల సాగినప్కి సము ద్రముల 'సవహా 

పము ఉడు ౩క్కి_నద్కి శివుని జడలలోని యాకాశేగ౦గయొక నీష్ణు శెథచుండినవి 

పాదుచెడి మేరుమంద? పర్వతముల శి ములు ఊడి దొర్లి పడినవి. 

సాధు వాదముజ మెప్పుం జొప్పుటు. 
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హూ 'హువు, వి క్వేనాయక, ఏమి య (; 

'బాణు. [నవ్వుచు] వీనిపేరు హూహుచా ? 

కుంభొ,._ అవును దేనా, 

Cc mn అ) ఇ = నో = న we బాణ, _భాంతులు నిర గ్యూలు | పూహూ్హహా! [అని నప్వి] వా వాగంధ 

ర్వుండు నొక. డిటం సలండా ? హోహూోహూో | [అని నవ్వును. 

అది.---ఓపహో సభాసదులార్మా వినుండు ;:__ 

నూ వె కుంటు డలచ క వా? మనునానంబం డం జామ భం 

ఊోకవాతము సెర్చి భఛన్యపరిపాక్యాంబుగా నూంక6గా 
Qa. / @ pp 

నాకాగింబు ఘటించి ద్వాదశి సహ సాంతషగ్ను లా జొ'స్స నం 
« = శ ఈ వ్ ఫ్ - జ స ఖ్ 

దీకల్యాణుతఒంబు (గచ్చస్తల మయ్య: SoC ౧6 

బాణ. వహి వ్యా వహవాా ! చూచితివా" కుంభొండా | అయినను ఈమూామ 

జేవతేలు '-వక్కు-౯గా వర్ణ్మంపలేరు. మటీ నేనే వర్షించదను విను, మాతపస్సులో నక 
vo 

వింత ఏమనగా. 

మ, అలరించెన్ నగ వపు మామకి తపో హా వ్యాశన వ్యా న 
డ్ pre | 

దలయే అతు పుడుకంగం బె కుతోకి మోల్ జాలీ ins న yo 3 
౮9 యా య Cu mw 0- 

౧౭ ప, నారాయకుమూ le (యనెడు సమర చ[క్రవాళ పర్వత నునెడి యావ 

ములో (బ్రహ్మాండము ల'నెడు కోండిలయొకి 'సవూహామును పెటి చక్కగా కాలుట క 
ల్ల రి. 

(కేమకర మయిన పరిశశామముం బొందునట్లుగా) ఆకాశ వనియెడి యుముకను (కుక్కి 
గం జా © ren ళ్ న 

పన్ని ద్దబు సూర్యు లెనిడి నిప్పును సెట్టీ( గా. ఆయావములో ఈ కల గ్రోోమూ ర్తి యొక్క 

అనయా బాణాసురునియొక్కు తపస్సు షన్బకాయగా (పవేశంబనది, __ఆవములో 

(గచ్చకాయపడిన యడల ఆవములోని కుండ లన్ని యు పగిలిపోవును, ఆశే నారాయణ 

మూ గి కాచుచున్న (బహాండముల కన్నిటికిని భార సుదుని తపస్నువలన అసాయము 
వలి బాజీ ~ 

కలిగినది. విషువుయొక్క_ కార్యమునకు భంగము కలిగిన దనుట, 
vo 

౧౮ హ_'నొ తపోవహ్న్ వ్యావీంచినందున శివుని 3గము మింగి గంగ మిక్కలి 

యుడుక సాగినది, అంత నందులోనిపి చెంపలు తాయీము మొసమీను ఆ వేడినీళ్ళలో 
౧౧ ౧౧ 

నిలువలేక -చలువకోసము మంచుకొంచ కూండురుగాన చలువగానుంశు నని పాగ్వతి 

మొక్క చేహముమో (౫కి ఉలికి ఆవరించినవి, అమె శివుని డేహములో ఎడమ స 

భూూముగదా. ఆబలజంతువుల తె'శకుడా సహింప టీక ఆమెదైన యా సగము డేవాము 
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యలముకె డాసగ వమాహిమాడిజ(, దదాయాసంబు (పాడ, కా 

యలయ్యుగుం డటు వచ్చి కోరు వరవుం వా 6౯ నను౯ వెండుటల్, 

ఇంకను వినుడు. మాతపోగ్చి నుండ, — 

సీ జకమిడుంగుబున నాద్యోదధి కాగి యా | కమరకిటుల్ కూడు గా౫నుండ్క 

23 మిడుంగుజున మేమకుభ్ళుత్తు కరగి యా | నిప్పు కుట జగ్గంబు నీల్లసుండ్క 

ఒకమిడుంగుటున శంభుకపర్ల "సెరిసి యా | కమరువాసన దానల్ గడవకుండ, 

ఒక మిడుంగుణునం దారళకోట్లు మండి యా |} కచ్చిక లిల యల్ల6 గప్పనుండ, 

[ Cru లల న్నీ పశీయ మాపు 

మనుచు దన వంట రొ సాంబు6 డా౭టుముస 

వచ్చ, *కోరుము కోరుమ్సు వరము వగము, 

పాణ బాణి యనుపిభూతి పరయ నాకు ౧౯ 

కుంభౌం'జాదులు..శబాస్ ! శనాస్ ! 

కోం'భె.విలినవారివరములు వినం 'జెవులు దురిదగొను దున్న వి, 

సంచా “హీళ్యరుం డట్లు (పత్యత. మై నా కచ్చిన వరములు పినుము, 

స, చండికతో వాసం బె 

pండుందుగఖుండు నాదుగవనుం గాచు!" ; 

జంజె పవుతజి మద్భుజ 

కంమయూతి శేమల్పుపిరుకదనం బొసంగుకా, 90 

అందును... ఆహో DO 1 అహో తఫోమహిమ |! 

చాణు..-సరియ యక్" యు సూర్యాగ్నులారా (| 

సింజుకొనంలూా కనమ స నుయిన శివుండు ఆ యాయాసమునకు నిలువలేక వేముగా 

ఆతీరునో వచ్చి నన్ను “ఓరీ బాణా చాణ్యా వర మడుగరా అడుగారా అని దీన 

ము-గా బతిమాలుకొనం-గా నాకు నవ్వు వచ్చినగి. 

౧౯ పు మిడుంగుబునకా = నిష్పురవ చేత, ఆన్” స్టేదఢి "నేలిన సము(ద ము, కమ 

కటల = ఆదికోాగ శ్రము ఆది వరాసామును. కుళ్ళి పృత్తుకాప పర్వతము, కప పరము చాన త్త స్టునో 

బూతుము, ఎరిసి = కాలి, తాగకి = నక్నుతే, ఇల= నేల, సాంబు(డు=శీ వుండ, 

50 ప--ఖండేందుశఖుండు = వంద్రకలా శేఖరుండు _ శివుడు. గవనుక్రా = 

EON ఢ్యా౭మును., కంగూలి = దద కదనంబు = ధు 
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సూర్యాగ్ను లు... టను మహ్మ ప్రభూ, ము మప్పుడు తపస్సునకు నీలువ 

లక హర నేత్రములందు డా(గ చూచు చుంటిమి. 

బాణు,వసావ్యా! (రంభాదుల ను గ్లేశించి] మటి మియాటపాటలు కానిండు, 

అంభాదులు,___[(ఆడుచు] 

(గేయము) 

a బొగడం దగమే ! 

బలి రాజసుత్ | నిన్ను ౬ బొగడం దగమే! 

ఆరహారికోపము నడం నీముత్తాతి, 

వారిని భికునిం జేసె నయ్యా, 

ిరికుని గడపకాపరిని శేసితి వీవు, 

వరము వో రడుగుకావలుండు మ అవ్యండు 1 నిన్ను (| 

నేక న్ను లున్న “సచెంటు పచళరవ చ్చు; 

వేకాళ్ల్గు వలసకు వెరవు ; 

జేశేన్లు నలిన rs ట్లొసంగవదమ్చు ; 

నీ వ్వ. కక లేక ములను నిడు! నిన్ను (|| 

కలన గాలాశ్వశ్ళం౫ ములు నీవినా'సము ; 

“"చలులకు ముదిరధ న్వలతి 3 

వెలుల యించువిల్లు నిసూసము ; 

ఇలలోన నీసొటి బలీయు. డం కవ్య(డు 1 నిన్ను (| 

అరహా5 = 'సగముసింహాము (నరసి నంహ స్వామి యొక్క, ముత్తాతి __ (పహ్లో 

దుండు, అయ్య == తెండి గ్ ఒనిణక్రవర్ట్స గిరిశునికొ = వుని, పోరు = తము మును, 

“5ావలుండు = బలా థర్యండు, 

వేకన్నులు ఇంద్రునికి. గలవు. వేకాళ్లు సూర్యునికి గలవు, వలసపక్షా = పంా6 

యగుటక కెళ్ళి = చెతులు, ఈ రెడు = పదునాలుగు, 

కలనకొ = తుద ముక కాల,, ములు ౫ యముని గజము (అగు దున్న పోతు, 

యొక్క కొమ్లులు, కెలన లు ఆమో'సమును చూడంగానే శత్రువులు గుండె (బద్దలు 

వత్తుగనుట, see — ఇంద్రధనుస్సు, లుల, . .లత్__-సువృష్టి సూపక మయిన 

యింద ధనుస్నువలె 'సంగ్" “పెట్టు ననిభ వము, వెలందులకుకొ= స్త్రీలకు ఇంచుపిల్లు = 

(మన్మగున్సి చెబికుకిల్లు_మపులు గొల్పు నని భా, 
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ఛాణె, మోకు గృహసమ్మార్ధ నాదిన్లేశమునకు బదులు ఇంక మాూంద సంగీత వ్యాపా 

రమున యుండ తన యిచ్చి తీమి. ఇబాలుచా యోబహుమానము ? 

గంభాదులు..[ వడవడ వణంకో చు] మహాపసాదము, 

పాణు,--(ఉఊప౦ దటియం దివిచి చేయి పట్టుకొని,] అమ్మా ఎంతసుందరాం 

గునిం చెప్పినను రూపహినుం డందువు, ఇప్పటిచేని తెలిపి కలిగినడా ! ఇంకనెన( 

శెండి చేసికొందువా అమ్మా, 
(౧౧ 

[ఉహ మెల్ల మెల్లన తేం్మడిచేయి విడిపించుకొని నిష్కు 9 
౧౧ య 

మించున్సు. చ్నిత్రరేఖ ఊహ ననుగమించును, గంఖీర 

చేది ఉపను గంటిక గపడునంకవజుకు వీశి,0చి తర్వా 

త్ర ఉస్సు గనును, అహ్హాదనుండు చి త్రకేఖ ఫోకం 
౧౧ 

గని తల వాంచి చింతిల్లును. 

ఛశాణు, హో ! ఏమి దీనిస్వాతం[ల్యము ! ఓయి గంఫీర వేదీ, చింతిల్లకు. "నేను 
0 2 pp =) 

బోధించి ఉపను ఒప్పించి నీకు ఏీవాహముచెసి మాయక్క్చు_ను 'నంతో ప సెశ్టుదను చే, 

౫గంఫీ, మామ గారియన్ను గహము, 

[చిలుక లును గోయిలలును స్వాగత మంటపము చెంత 

మెండుగా మహాయును, తు మెదలు కను మొం6 

రించును. మంటపమున వములయమారుకేము వీచును, 

పుబ్బముల పఠిసఘుళలే ము వ్యాపించును, 

వ / ! చియున్న ను లైల నిటిష గాణ == ఏమి యిది ! బుతువు వచ్చియున్నను, బుతుధగ్భ్శము లెల్ల టి 1 

న తపన యౌగపద్యంబునం (బకట మగుట పంత గా నున్నది? 

కుంభాండాగ్నీ సూర్వాదులు, జేతనాచెతోన నం౦బు లెల్ల ఏలినవారి యభ్వ్యుదయము 

నఫినందిం దుచున్న పి, 

పంఫా..__-కనూర, మినాయన గారు. సంతేసిల్ల నీవిద్యాాపభావమును. వసంత 

వగనం జూఫుము, 

ఆహా,.__నాదియు నొకవిద్యయా ! అయినను పెద్దలమాట నల్మిక్రమింపణాల, 
౧౧ షు 

జపాలు దానా ఖాతటుపాం. 

సమా టో నోస్! = ఊడ్సుట లోనగు, 
గ్ర 

బుతువు = వసంతరువు. యాగపద్య్గమునజ = ఏక కాలమున, అభ్యుదయ మును ఆ 
2] జో 6 
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మా సరవి౯ వేండికి డస్సి, శీతలజలస్నా నంబుగా, నిర లాం 

బరసాఇం చడియాణ్, మంచుంజెవురుకా, మాఘ్యానిలం వార్పలా, 

బురు సాప్ట్టుజరీబుటాపరికిణీము _స్తిబుతో నాదలా 

బురఖాతోడ జవాహరీపటలితో భూకాంత నూగె౯ా నుభు౯, ౨౧ 

భాణాదులు, బలిబళి ! వసహావ్యా | 

ఆహ్హా, మణియు నిపుడు, 

ఉ, అక్షుయశకెతుకంబు వొలయంగ, నథోకలతావనూటి యూ 

దశ్నీణగంధవాహు బలితంవు[గవుంగిటం (గుచ్చి, న్ నతు 

స్వవ్నీతిజాత నా"లతలతెవుల కట్ట, మరందనారి వు 

పాతల జిప్పిల౯ గిసలయాధర మోయక (లిష్పు జూడో, ౨౮ 

బాణాదులు.బఒళిబళి ! శబాస్, 

బాణ, అౌ్లేని నగరి నేయి యుద్యానంబున వసంతశోభం దిలక్రింతము, 

(బాణరాబ్లి సుతకుంఫాండులు నిష. మింగుగు, 
ఠా 

౨౧ ప--భూమి య'నెడినాయిక వరుస-గా వేడికి బడలి ((గ్రిహ్మాధర్మము సన్నీ 

ళు స్వా నమాడి (వగ ర్థుధర్మము)) “తెల నివలిపములతో అడియార్చుకొని (నిస్మాలమయిన 
౧౧ యిల / య \ 

యాకాశేములో. జలము త సోయా రద్ద రము) నునుమంచువంటి చిణుంశనెమగరుకు 

(హామంత ధర్మము) మ ల్లైలమాంది గాలి తీచ్పంగా (శశ్ర ర్తుధగ్మము)) సరిగ బులు గల 

స పావడ ధరించి (నానావిధము లయిన పువ్వులతోడి చిగురాకు అంతటం 

గలిగి, సర్వము బంగారు జల్లా రగు మేల్బ్ముసుగు దాలిచి (బంగాగుధూ*వంటి పృుస్చొడి 

నె సైనంతెటను వ్యావిందు ముండ. గ్యా మెండుగా నగలు (చిత్రవగయుల ప్రూనులు ఏం 

చెబు పకుంలును గలిగి వసంతు( డను నాయకునిం గల సెను, 

౨౨ పః,_-మితిబేని తమకము ఉప్బొంగగా అనోకళాఖ యనెడి వరాలు సర 

మశీములు వెద వల్లుచున్న యీోదక్నీణప్ర వాయు దేవుని (చంద'నాది బగ్భలు 'దాల్చీ ఇదం 

నించుచు వచ్చిన దక్నీణనాయకున్ని బిగువుగా ఆలింగనము చేస్తే అంతిట ఈగాలున ఎల 
య 

తావులందును మొ6చిన తీధోల పరిమళములు ఆతనిచేహనమం దున్నందున “నానా 

| పదేశములంకోను వందు ఇొందులఃగేను నుండు నాయికల పరిమళేములు అతని కోసూమందు 



(పథమాంక ము, 17 

[ నేపథ్యమందు] 

(ప్రేయసీ), ఈరా్రియే మనతనయునిక్రి 'స్వప్ప్ర మున గాంధర్వ వివాహమును 

నిర్వ ర్హింపుదము. 

ఆది. [జనాంతీకము  అశగ్నా గదులతో] మదనభాషీతమును  వింటిరిగదా. 

మనకు మంచికాలము వచ్చుచున్న ది. 

(దేవతలు నిష్కు_9మింతురు, ౫ంఫీరశేది 

మెల గా (పయాసతో 'వడలును. 
౧౧ 

క రేణు క,___[వెనుకనుండి (ప్రవేశించి ౫ంఫీర చేది చేయి పట్టుకొని దివిచి] 

ఉప పోతూ వున్నప్పుడు ఎందుకు ఉస్సునన్నావు ! చెప్పు. 
& 

Noe 

నాకు ఈపా అక్కా న్లద్యు [పూ అక్కు గదు, నీమీద తప్ప 'నామనుసు ఇంశక్యడా లేదు. 

కశణుక్కా అ దంతా, మామకు వెరిచినకపటం 3; నామాట నమ్ము. 

“రెణు.అశు రే మరఠరా యిపూశే సెట్టి వ "కానీ, కె రె, అశైనే మరరా యి ye ద శోభ 0 అన్నీ కానీ 

గంథీ.నీపుక్ణెం, ఇక్కొ-శ మాట్లాడకు నాతో అవతలికి రా “చెప్తాను, 

(అని నిష్కసుంతురు, 

(పథమాంక ము ముగిసీనది, 

ఉన్నందున) ఆతిని-నై ఈసువహించ్కి మకరంద మనెడు బావ్బ్చునులు, పువ్వుల నెడి కన్నుల 

నుండి కాలుచుండంగా్కా అతనికి ముద్దుగొనుటకై తెనచిగురా కనియెడ్ 'పెదివిని ఇయ్యక 

ఇటునటు (తైప్పుకొనుచున్నగి చూడు(డు.._- మలయమారుతేము నానాజాతి పుసష్పపరి 

మళములతో వచ్చి అకోకకాఖలో వీచి అందలి ప్రగావులనుండి మశకరందమును (కిందికి 

జార్చి దాని చిగురుటాకులను ఆడందు చుస దని ఫె, 

3 



ద్వితీయా౦క ము. 

స్థలకము:-_-శోణపుర్సి ఉపాప్రమదవనము, 

ఉప్కసభఖీయుగ ళము, చిత లేఖ య్ము (ప్రవెశింతురు. 

[ఉహ తామరౌెజ్ఞసె మూర్ఫితే మై యుండును. 

'సఖు లిరువురు తామరాకులతో వీచుచుందురు, 

చిత్ర.-[ఉపను  శేలం దడవి నిర్యర్థించి, అత్మగతము] ఇది కామజ్వర మని 

“నేను మొన్ననే సంకించిదిని. 

ఆ, లలన డిలుపడియు లావణ్యమున మించె 

నలువు జక్క చందుకలయుంబో ౪ ; 

ఇట్లు జవ్యనులకు హితశ తు వొాకూళి 

మధుని వేడి యగునె మరుండు గాని, 22 

చేను కణము ఉపతో నొంటిపొటున నుండి గుట్టు ెలిసికొనియెదను. [ప్రకాశము] 
చెలీ మదనిక్కా చెలీ కుముదిక్కా ఈవాసంతాతపము 'సఖికి దుస్పహ మెనది తామర 

"సెజ్జ్ఞలకు శమిల్లినది గాదు. అల్లయాయవ్వలి బాల చందన పండమునకుం బోయి చెలి 

గందపు-ఛాలు కొని రండు, 

చెలులు,---నీవు వచ్చిన నంతేయాం జక్క_లుడు నని మేము ముందే అను 

క్రొంటిమి. [అని నివ్కు_9మించిరి, ఆహ తేరును, 

చిత్ర... ఉ సా | 

ఉఊహ,[అనాకర్ణి తకముగా] నాసఖు 'లెక్కు_డ? హా! మూర్చిల్లి తిగావలయు. 

అహా 1 మూర్చృయే యుపకారిణి మైనది. చచిత్రరేఖను చేర "సఖులు చనియుందురు. 
న. స. 

పనుదవనము = ఆటకోంట. స్వె=శయ్య,. 
న్ 23 

౨౨ ప,.__--ఈజవరాలు కృశించియు కృష్ణ పత్ను చందశేఖవలె కాంతి హెచ్చి 

యున్న ది, ఈవిధముగా యువతులను వన్నె "హాచ్చించుచు నే శవ లుడు (కళూరుండు 
య లు ~ 

మ నృథుండుగాని వసంతపు కొండ వేండిమి గాదు. 

పషండము= గుబురు, 



ద్వితీయా 0౦క ము. 19 

ఆ, చిత మేమొ నేను జ్మిత రేఖను జూడ 

నిపుడు కోరినట్టు 'లఫ్రుడు6 గోర; 

తాపదీన మెనతటి డెంద మనులం 
యా ౧ 

బెలు దలంచు ననుట తెల మయ్యె. CY. 
౧౧ ౧౧ 

చిత..__ఓహో 1 చలి నన్ను౦ గనలేదు. ఇది మటియు ననుకూలము, నేను 

“డాలి యీ మెవృత్తముం బరికించి రహస్య -మెటింగదం [అని యట్లు చేయును, 

ఉప.,--(పాణేశ్వరా, నిన్ను వెండియు “నేం గాంతునో ! 

చ్నిత్ర._అహా ! “ప్రాణేశ్వరాి యనుచున్నది ! నాతలంపే నిజ మెనది. వృ త్త 

మి ట్టుండ వీశ్రలోపచారముల నేమి (పయోజనము ? 

క, ముడునిదాఘముచేం గల 

గుండా we సపిచెడినబండిగురిచె ఎవలతకా 

వెండియు విలనిలం చేయం 

బండితు.( డావునియ గాక పన్ని గృగునే ! 9 

వుటి యెవ రాధన్యుండు ¢ 

ఉప,ఇ(క నేను ఈవిరాళికి చేవామును ధరింపంజాలను, 

చిత అహా ! ఎంత బలీయమైనయను రాగము. 

ఉప..__--వీబీ ! ఏల కలిగినది యీపాడులజ్ల ! గారిండవమేనికి చిత్ర రెఖకు 

అపరాధ మొనర్చిలిని, 

చ్మితే._ ఏమి యపరాధము ? ఎట్లు 1 

ఉప.--హో ! చి త్రకేఖకుం జెప్పక నారహాస్యమును దాంచితిని. 

చిత, త, __ఆహాహా 1! ఏపి నామిందికూరిమి ! 

ప దలచిన Pes కలుగును. చెలి యట్టియుపాయ శాలిని, 

న న. 

చూడ మిక్కి-లి క he స్పష్ట మయినది, 

౨౫ ప,.__-నిదాఘుము= వేసవి, ఆమనియజవస తుంటే, 

('ప్రత్యాశ=ఆశ తీటు నను నమ్మకము, 



20 ఉప, 

"లే, ఇలియ నాదుగుట్టు తెలియు నం చలికిథిం 

దెలీయడాయె నేమి తెన్ను నాకు ! ం 

తల్లి నేమటించి వెళ్ళీ తోంజెటిం గాంచి 

తలి బనవుశేడికిల నెతి, _9౬ 
౧౧ ౧౧ ఆతం 

అట్లు కాదు ఆశ నన్ను వెక్కిరించుచున్నది. స్వప్న విహారవిషయమున చిత్రయేనియు 

వేమి సేయయలదు. 

( 3 (| 1 నంషృ మున ₹ చిత్ర, ఎమి యద్భుతము ! ఏమి యద్భుతేము ! స్వప్నము ౦ (వా? కరు 

నితో విహరించినది నా ప్రియసఖి, ఆధన్యునికై యిీవిరాళి, 
ఉహ సఖి నాకడ కేల రాదు నేడు ! నానేరని దిద్దుకొని కమ వేండి 

జీవితము సనంగవ్యాథుని కిచ్చి శాంతిం బొందెద, 

చిత్ర. ఈమెపలుకులలో చే అతం డెవరో తెలియునో చూచెద, 

ఉహు వెలి వచ్చునంతలో నాకశువులం గని యామం త్రం చెద. [అని ఆయా 

లతావృక్షముల నుబేశిం చి] 
(టు 

చ, కురవక వు త్త కా, తిలక కూరిమితము(డ, మావి యలు.డా, 
ఎవి pee (౧౧ 

యగిదిగ6 బుప్పు 'మొంది సాబగాశడుచంపకవనట్ళి వు ల) క్యా 
౧౧౫ ~— 0 

తర లెద మ్మ్ము ఏడి యొకతాననకు౯ా సరి యింతతోన మి ౨౭ 

మ్మురమున+ చర్చి కాంచి గలనా స మహకూమునరాగమూనుబల్, 
0 

[అని అయాతేరులతేలను యథో ఇముగా సంభ కించి నడ లసి] ఆహా 1 నాకంటి 
= ౧ 

సై మగ పడ: చున్న గి | 

గిడా=భయపడితిని, పన = ఏడ్చునట్టి. 

పి రాళి= ౧మయోసగదుుఖము, ఆమం(త్రించదజా= సెలవుగొనియెద, 

౨౭ ప.__కుగవక్ = ఓ నోరంటా, తిలక=ఓ బొట్టుగుం జెట్టా. మావి = మామిడి, 

సుస్పు మొంది==సు వ్వులు ప్రూది (నజన్వలవె ). స'బగు ఆశెడు= అందములుగు లు దున్న. 

కయి ఒకు ఇడి==శేతితో ఒత్తి (మీ చేతులకు ఒత్తు లనెడి యాభరణములను బెట్టి. 

(పమదలు ఉరమున శేర్చుట్స చూచుట, వేలితో తాశుటు ముఖరాగము చూపటయు 

వరుసగా కురవక తిలక సహాకాగ చంపకములకు ప్రూతే గలిగించెడి దోహధములు, 



ద్వి తీయా౦క ము, ౮1 | 

ఉ. ఎక్కలి తేంటిబాగ్లుగమి సీతలిరుంగువి:కొల్మినిప్పు మైం ౨౮ 
జక్క_(గ జేర్చి మారునికి. జై|తుడు దశ్నీణవాయు వూందంగా, 

నుక్కుటశోకళోరకశ రోత్క_ర మెల్జు౫ గాల్పు; నయ్య యో ! 

యిక్కడ నిల్యంజూల ) నిక చెక్క_డి శకేంపడు నేమి సేయువు౯ ! 

అయినను ఎటశేనియుం బోయెద. [అని పరి క్రమించి] హా! ఈతావు దానికన్న 

దుస్సహముగా నున్నది! 

ముం కొరడా వేటులు గాంగల బైపయికీ జోగుకా నల్లి కాళోటి బం 

భరసేనల్ గయిగాళ్ష్ళసం కెలలుగా. 'నాటిల్లెడు౯ల ఏ) మాకరం 

దరసాసారవిత పలోహమయదండ। వాతసం పోతపం ౨౯ 

ల తు యుల బువుందోంట; నా కి చట నేజాడకా శుభం బయ్యెడుక | 

చిత్ర,._.సత్యముు చెలిమో(ద నిట దురమే విరచిత మగుచున్నది ! 

శా. వాయవ్యా సాము దవ్శణానిలమ్సు భాస్వత్పల్లవ్య వాత మా 
గ్నే యా(స్ర్రంబుం (బఫ్సుల్ల కాంచననుమానీకంబు (బ్రహ్మా స్హము౯, 

— ద ద. 

౨౮ ప._-ఈచోట వసంతుడు అను కన్నురి ఈచిగు ళ్ల నెడి కొలిమి నిప్పుమాంద 
తు మెద గుంపు లనెడి బొగ్గు "మొత్త ములను సెట్టి దక్నీణపుగాలి యనెడి తి ల్పిగాండు 

తిత్తి యూ.ందుచుండంగా, అనోకఫు మొ లనెడి యుక్కు_బాణములను ఆజ్ఞగా కాల్చి 

మదనునికి ఇచ్చు చున్నాండు! కావున ఇచ్చోట నే నుండలేను! నుటీయెక్క_డికి పోదును? 

ఏమి చేయుదును? 

9౯ ప ఇచ్చట్క తీగల సమూహముల మైకొన్నలు కొరడాదెబ్బలుగా 
నామీదికి ఊంగుచున్నవ్వి తుమ్రైదల బారులు చేతులకును కాళ్ళకును సనంకెలలుగా 

చుట్టుకొనుచున్న వి, ఈ పూంోంట చెట్లనుండి 5"అుచున్న మకరందధార లనెడు 

కాల్చిన యినుపశలాకలతో చేసిన సంజరము గా నున్నది. ఇట నున్న నో నాకు త్నేను 

మెట్టు గలుగును? 

కమలా ము, 

30 ప... ఈ మలయమారుత మే వాయవ్యా స్త్రము, మెజయుచున్న యీ 

చిగుళ్ళగుం పే ఆగయా (స్ర్రము, వికసించిన సం వెంగపూవులమొత్య మే (బ్రహ్మో స్ర్రము, 



22 ఉప, 

సాయతో_కిల కాహా ా ర్భటి యిదే నారాయణా సం బయో! 

కా యోత్సన్నుండు నాలుగ_స్త్రృములతోం గాటిం చెడి౯ నెచ్చెలి౯! 

ఉప.-_నాతొలితావునకే పోయెద. (అని పరిక్రమించి కని] ఏమి యిరి 

యీ నాముద్దులకూనలందు ఈపువురాసులు ! ఈలేనెసోనలు! ఇ చేమి యిం(ద్రజాల 

మా! ఓహో కాదు కాదు, 

(తేరళీము.) 

కడిందిపూతేయు( గాదు తేనియ క్రందునై ఖరి గా, దిదే 

విడిచి యేంగద నన్నమ్మాత్రన విన్ననై యివి దిగ్గన౯ 

ఒడలు వే నయనంబులై నయనాఫఘ మెల్లను బొప్పమై, 

విడకు మ మని చూడ్కు లా నను వేడుతీ రది చూడంగా౯, 3౧ 

(మదనబాధ నభినయించిి అహహా! ఏమి యివి! న న్నేయచున్నవి 1 ఇవి నిక్కు 

ముగా పుూములుకులే. అయ్యో ! నాకూనలార్యా 

(తరళశము,) 

వుడిక్ బుగ్గలు ముద్దు ద్దుగొంటిని; బుచ్చి చుంచులు దువ్వితిక) 

గడకు మారును నె వెరిపక్షుమె కన్నలార యి కైతె! 

ఫుడమి నింతీటివంత యుండు నె పోలునే మనంగా పిశ౯! 

గడిందిమారునిచి; త రేఖకుం గాన్క_ నాయును రచ్చెదళ౯ | త్ల 

హా మ ! నూర్భిల్లున, 

వ్యాపించుచున్న కోకిలకాహళా (స న్నాయి) ధ్వనియే నారాయణా న్ర్రము; అయ్యా! 

ఇచ్చట మన్మథుడు ఈనాలుగస్త )ములతో చెలిని ఉపను చాధిం దుచున్నా (డు, 

(బహ్మ బం'గారుబొజ్లవాండు చంపక ము బంగారువన్నె గలదియు "5 "0చన నామము 

కలదియు. గావున దానికి బ్రహ్మా స్త) సామ్యము, నారాయణుండును కోకిలయు నలుపు, 

"కావున సామ్యము.) 

3౧ ప,---కడి6ది=అభికమయిన, (కందు=తలుచు, దిగ్గనక = తటాలున, ఒడ 

లు=దేవాము. వే=వేయి. నయన ఓఫుము== సేల్రీముల సమూహము, 

3౨ ప,__-బుచ్చి చుంచులు=చిన్న పిల్లజుట్టులు, వెరిపక్కుమె = మన శ్రనునిపతీ మే, 

కన్న లారజనన్ను ( గన్న తేల్లులార, వంత =దు;ఃఖము, మనంగ౯ == బతుకుటకు, 
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చ త్ర. (వడివడి'గాం దణిస్ని హా! చిత్రశేఖకా నీవు (ప్రాణ మిచ్చెదవు ! 

అహో ! ఎంత (ప్రమాదము 1 ఎంత (ప్రమాదము ! నెచ్చెలీ ఉప్పా నేనే తప్పు చేసితిని, 

-నే-నే కూళను. నిన్ను వంచించి నీయాయాసముం గంటిని. నీతోడిబే గదా లోకము 

నాకు. చేను లేక నీ నెట్టు * [అని యుప నొడి నిడుకొని] ఆశ్వసిల్లుము. సఖీ 

ఆశ్వేసిల్లుము. 

Cs 
లేవె లేవే, సఖ! లేవె నా గానవే! 

య్లోఫ నే నెక్క_ డం చేం దలంతుంగడే! 

కావవయ్యా హానీ! కానవయ్యా పారా! 

జీవలోకం బిదే చీశటికా మున్ల్సదే. 33 

ఉప. (ఆశ్వసిల్లి చిత్రలేఖకవుంగిట లేచి చూచుకొని] ఆహా 1 చ్మత్రళేఖ్యా 

ఇప్పుడు నీదర్శనముచె నాకుం గరము తొపోపశాంతి కలుగుచున్నది. 

చిత..__-కర మేమి ? నీమనోహరునిపేరు చెప్పుదువేని పూర్ణముగానే తాపో 

పశాంటి యగును, 

ఉపహ,---(ఆత్మనతమ్యు ఏమి యిది ! ఈవ్చ త్తాంతము (ప్రియ'సఖి కట్లు “తెలి 

సినది * ఎటుల దని తలంచితిని ! [ప్రకాశము] సఖ్మీ నీకు అది యెట్లు తెలిసినది ! 

చి త్రై. ఇతెగవిప యములు చెక్కులు తెలిసిన. 

ఊప .[ఆత్మగతేము] ఈమెమాగ్గములు తెలియరావు. అ టయిన సఖిక్టి 

ఆనుహాఫురుషుని పేరుమాత్ర మేల తెలియదు * "నే నుచ్చరింప వినంగోరిక గా నుండును, 

[ప్రకాశము] సఖీ అంతటిఫుణ్యమా నాకు? నా కది తెలియదు సఖీ, 

చిత,___ఏది తెలియదు ? 

ఊప..__నామనశథ్నోరుని నామభేయము, 
చిత్ర.___అశ్చర్యముగా నున్నది 1? అటయిన ఆనుహానుభావుని యసాధారణ 

రూప రెఖావనిలా'సముల వర్ణింసుము, 

ఉప, శేక్యమేని. (ఆత్మిగతము] నే శెక్కొ-డ్క ఆయనను వర్ణించు కెక్కడ! 

అయినను చెలియా ? ఏమి సేయుదు! ఎట్టు లీలజ్ఞా సింధువును దా సత్తు! 

చిత్ర..__(నిర్వర్థించి, ఉప మెయిం దడవుచు,] ఇదేమి సభ నీమ్ "నెల్ల 

ఫులకల మొలకలు నిండుచున్నవి 2 
ఆ. ద ద దలు అతా. or ~~ డద మాం. మం. ద తననాడా దతాతా జక అజరు చాలా లాడు తా అ లా pope 

33 ప--ఒక్యాండు= ఒక్ళటియే. 



24, ఉష, 

ఉప... తన్ను తాం జూచుకొని] 

ఆ. ప్రలకపటలి గాదు, మోహనాకారుని 

మొలక నగన్ర మదిని బొలసినంత, 

సురిగి సన్న సన్న శోకాంధకారంబు 

వలస పోవుతీరు వనజ నేత్ర, విర 

చక్రే. నీవు చెప్ప నక్క._అలేదుు, ఈరోమాంచన(క్ర్షమమునేే తెలియుచున్న 

దిల్సే నీనునక్నోరు(డు నిన్ను చేల్చిన'కేళ క్రమము. 

తాప =సఖ్సు న్నీ ప్రతిభ కగేచరము కలదా ! 

చక్ర ._ఏదీ, మటీ వర్ణింపు మాయనస్యరూపమును నాప్రణయము. నుల్లం 

ఘుంపవుళ దా. 

ఉప.__మన్ని ౦పుము సఖీ, చిత్తవృత్తి కుదరకున్న ది. 

చిత్ర.[ఊపను నిర్వర్థించి] 

“లోన్ 

ఆ. హా! యిబేమి సకీయ చేయొండ దాశిన 

తమివి రీణాలిబామ వెతి! 
ప న. గమ 

ఉప, 

(వాణనాథుసరసం ఛభాసినవలవంత 

నంగక ములు గురియున శువు నివి, 3% 

చిత్ర. నిన్ను ( గన్న నీకై యత (డును ఇట్టియవస్ళ సే పొందును, చంద్రునికి 

వాణి యెట్లో చం ద్రుడును రో పొణిక యై యువ్విశీలూరునుగదా, 

ఉప.._-నఖ్సీ నీపల్ము-లు ఆళాజనకముల్సు దీవెనలు, యోగదృష్ట్రవిషయ 

ములుగా( దొంచుచున్న వి, 

చిత్ర.-అల్లే అగుగాక మటీ నీవల్ల భుని జెప్పుము. 
టు త న. వాలు దానన లదునాతట్ను.... పకాగయాతానానాలతానానారాచలానయునుూన వాంతులు గా నునన మదింపాలాబసా మానను చపాను నాలాలు ముండా దద దాభా. ంనవాతా 

ప్రీ ప. పులకపటలి=గగు ర్బాటుయొక్క 'సమోః EE రోమాంచన న క్రమమున 

-నే=జగగర్క్పొడిచినవరు రునవలన సే, 

2X ప. రేయెం, , , వెచి= వెన్నెల తగిలీన చంద్రకాంతశిలా ప్రతిమ క రంగినట్లు 

నీవు చెమురు డాల్చిచివేమి? వలవంతక్ష వియోగ దుుఖముచేత, అంగకములు=నాయవ 

యవములు, అశ్రువులు=క న్నీ ల్లు, 
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ఉహ. అనిర్భచనీయముం జెప్పు మనుచున్నా వు, 
చిత... వెండియు యత్నింపుము, 

ఆ, ఒకరిబోంటియాత. శొకమాతమును గాండు, 

ఎల్లసొబగులందు హెచ్చువాండు, 

మంచిరీతి కెల్ల మందిరం బగువాండు, 

పొచ్చె మేమి లేక పొలుచువాండు, వె౬+ 

చిత, _-బళిబలి ! ఆయినను ఇట్టివర్గన ఎంత యేనియు నొక్క నామమునకు 

సరిగాదు గదా! వా సమముగా నట్టి ప్రయపుం డుండు'నేని చే నతని నెజుంగకయుండను, 

ఊపహ.---*వా సవముగా? అనుమాటచే నాకు దిగులు గలుగుచున్న ది. 

చిత్ర. -భ యపడక్రు అతన్ని ప్రతిమను (వాయుము, సాధనములం దెచ్చెద, 

[అని పోయి రంగుల సెశ్చ్రాయు. పటంబులును గొని వచ్చి యధథోచితముగ నుంచీ ] 

మటి కానిమ్ము) నారదులవారికృపచే న్మీతిజగ తియందు చే నెటుంగనివారు లేరు. 

ఉప,[ధ్యానించి | (వీయసఖ్ళీ మహానుఖొనురాల్యా ఇదె యత్నించెదను, 

[అని (వ్రాత నఖినయించి, కన్నీళ్లు వెల్లి గొనుటయు, 

(వేబ్లు చెతుర్చుటుయు వణంకుటయు సూచించును. 

చిక..__| నిగ్వర్శించి నవ్వుచు, ] చెల్కీ ఏమి యిది ! చివరకు ఆగంఫీర వేదిగాం 

డేనా నీనవునోదయితు(డు ! 

ఉహ,_[ఉలికిపడి] వానిం బేర్కొానకుము సభీ, హా! నాకన్న మందభాగ 
గాయలు ధరిత్రిం గలరే? 

ఉ. నాహృదయంబు తల్లడిలు నాయన నన్ను గభీర వేది కు 

ద్యాహాము సేయం బూనెంగద, 

చిత్ర. ద-తికి. దామరతీవియ౯ బల౯; 
ఉప, = 

సాహసవ_ర్ల్షనంబునకు జాలను నాయన మోాల ) నెట్టు లీ 

మోహము బదెల్పుదాన నెటు మోడి వహించెడిదానం ! బెప్పుమూా, 
న ల వదత ద. 

అనిర్వ చనీయము= చెప్పుటకు మాటలు లేనిది. 
538౬ ప,._-సొబగులు=అంవముల్యు వొందిగంబు= ఇల్లు పొ చ్చెము=కొఅంలే, 

32 ప__ఉద్వాహము = వివాహము దంతికిక == ఏనుంగునకుు (మోలక్ష్రొడా 

ఎదుట; మాం కార రము 

4 



26 ఉప, 

అయ్యో ! న న్నేల సృజించెనో విధి! సఖీ, మృత్యువు దప్ప నాకు శరణము ౫లడా 1 

చిత్ర. నాసామ్ముద్రికజ్ఞైనమున నీ నమ శ్రైిము గలడేని నళూషహము దుఃఖ 

మునశ్రై పుట్టినది గాదు, 

ఆ. కాదు భంగపాటు, కల్యాణ వుగుం గాని, 

సిష్కు-ళం3 రూప నిధుల శెందు; 

రాహు నక్త గోచరం బానె శరిఢేోఖ? 
అవ 

పరమ శిన్చుని మూళిం బరంగుం గాక, ప్ 

చిత.-- మటీ గంఖీర చేదిగానింబో లె వ వేమి ? 

కాపు. [కన్నీ ళ్ళు ని నించుచు] హా! చేయుదును ?₹ మందభా౫ ₹ీయను 1 

వము, చెలీరో, (వెఘలు కంప మొంప్ (పతినుం గ తింపలేవాయెం ; స 

చ్చిలు లేం జెమ్వట లల్క్ వుచ్చుర గడుగుకా జిధ్రుడ నీచావ్చముల్ 
Go 

బలుడవ్పిక్ నది డాసి రే వెకని జంచాలంబునం గూలితి౯ా ; 

లలనా, దైవము దాయ యెనతత్ చేలా లగ్లు వాటి లెడి౯ ! 3౯, 
ల CN 

అయ్యా ! నేన్స (వాయంజాలను జు! [అని యేగ్సుళు, 

చిత్ర [కన్నీళ్లు తుడుచుచు] ఏడువకు శనీ, నాయెజుంగనివామ. జగచిని 

లేకంటినిళదా. ఇదె చూడు, నే (వాసెవ; నీ వెలువుని ఇందుం జూఫుము, 

[అని పటములు గొని (నా యును, ఉస ఆశ్వసిల్లి పరికిం దును, 
౧ 

3 నభ్రీ దక నే యకుటో కాయో చిల..__[పటము గూాపి] దరగ్శనమాత్రమున నే నీనాయకుంటా కాలి 
4 

నీకుం దెలిసినను గుణో త్రరుల నింమక్ష Si వముచే సంభావిం చెద, 

3౮ ఫజుదర ది రేఖకు కళంకము లదు నిండు చందురునికి కలదు. రాహువు 

నిండు చందురుని (మింగునుగాని చర్మద్ర రేఖను (సింగడు. అశ్టే ఉప నిషు-ళంకరూప 

కావున ఆమెకు భంగము కలుగదు కల్యాణ మే కలుగును చంద్ర రేఖను నీవుండు శిర 

మున డాల్చినట్లు ఉపను భర్ష తీలకిక్షి-౦చుకొనును (గారవించున్ఫు అని భా... 
(౧ Pe 3) 

3౯ ప_వపిచ్చిలు==కణరు చున్న ; అల్కి. పుచ్చుక = (పలిమలోని రంగ లను 

ఒక్కు- మొ త్తముగా కరింగించి కలిపి పయుచున్నవి; "రేవు ఎడసీ = రెవునని చార మై, 

జంచాలంబుక=బురదలో; డెయ== వైరి; లగ్ద = మేలు.-చ్చిత రెఖ నడివంటిడి....క డగు 

శ్లావ మూహీం దుకొనవచ్చుకు. 
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ఉహ, నీవ *గమృతమును వీనులారం (గో లెద. 

ey త, సఖీ తెంు దతు ఛి న్ ది' (లై నఖ ఈతిండు భగ తుండు (పార్ట్యోతిపాధిశ్వరుండు. 

ఉ. అంతులు మన్ చ లం జ ఠలాలున వనికటార్మ వేటుల౯ 

గొంతులు _తెస్పి నెత్తురులు గుబ్బలి వాశలపోల్కి_ దూ కుటల్ 
5 Pee 9) 

వింత దలిర్చుం ద న్నవుడె పెండిలి యాజయల ఫీ యీతండు౯ 
: = 

సంతస మొప్ప. (గోవుల వసంతము లాజెకుజాడంగాం చెలీ, ఈం, 

ఇతండా నీమనోదయితు(డు ? 

ఉ ప..-నామనోహామండు క ల్యా౫మూ రి గదా, 

చిత, ఈమాటు గనుము, [అని (వాత నఖినయించ్చి పటము చూప్కి] 'సఖ్కి 

ఈక (డు సహ్మస్రకిరణుని ఫపుత్లు)ండ్వు సహజక వ దకుండలు(డు కారవులదళ వాయి ఇతండు 

డానవీరుల ళో అన్తే యుద్ద వీరుండును; ఇక్ నియాహవములయందః 
al 4 

ర్ were వష జా EE గ జ 7 శ gt “0 స చుక్కా లల్ల ను దో చుక్క లె సెక్కు లె | యుంమూపేసయ మాడుచను రనంగ్క 

కెళము 'లెల్లను గొజక చ్చులె "హెచ్చు లై | మడుతవోటు నటించువడు వనంగా 

మిడుంగులు లై (గ్రొన్మించు లై మిందులై | యొకపందెముగ డాటునోజ యనల, 

ws నెర్భంబులై డంబుల | యిబుకు లేనిపయోధి నెనయు టనయ 

తే, బుభులు వంతు 8ఏని కార్ముక మునుంట 
Ve 

యురి మొనల గప్పు వికి బర సాకు 

అరుణి నీ చి ఇవోరుం డికండ యేని, 

వపుపు చెకి సట "తెచ్చి నీవెంత నిజెవ, రం. 
ఖీ 

ఊప, లా పయన నాదయితు(6డు 2ఒక్రరినేవవండు గాడు, 

రం ప,--గుబ్బలి వాశల పోల్సి_క =కొండె యేళ్ల వలె; తన్ను =ఈరాజును; 
_ శ అపు'డె=ఆయుధసముయమందే, [కోవులక =నొట్రములనో (పిచికామలతో), 

య ) (ఆ) స్స 

ఈం ప--చుక్కాాలు == సమ్మేతీము లం; సెక్కు_లు కా అ నేశములు; యుంభయూఖ్ 

నయము = వానగోడి తుపానుగాలియొకి_ నాటకమున్యు చదవరు = నభ; కర 

ములు = కిరణములు; మిడుతహోటు = మిడురదండు పమ్యటనుు వడువు=పిథము మిడు. 

గుబులు=నిప్ఫురవలుు; (కొస్సుందులు=(క్రొ 3 మేబిపుందీగ'లు; మించులు= అలిశయమెనపి; 
లు (1 PE 4 య____ 

ఒక, ఓజ = పందెము వెసి దాటు విధము వార్తీ = సమ్ము దముయొకి సా; జెగ్యం 
4 

బులు =బడబానలములు; డంసుటు = అచిశయములు-_. సెక్కు_లు; పయోధిజ్త్లా = సమ్ముద్ర 



లప ఉప 

చీశ్ర,._అ టయిన నీమాటు చూడుము. (అని (వాత నఫీనయించి పటము 

మాపి] 'సఖ్సీ యీతండు పొండవమన్యముండు పారుండ్సు అర్జునాది ద్వాదకాఖి 
ఖ్యుండు, 

క, వంకరె నితనికె యల 

నాకాంగన యుర్వశియు మనళపభ వాగ్నీల్ 

చేకాసి చని యీతని నిజ 

లోకమున నాగసతి యులూవీ వరించె౯. రల 

మజీయు నీతండ్సు___ 

స్ప నీడమ చ్చెము. గన్ను నింగిమ చ్చెము సస] కడిమిపం దెపువము చ్చెకంటి. గొనియ, 

ఒకతూరి వేల్పులయెకిమోని వీక్షించి | డంబు మోటినకిరీటంబు గొనియె, 

సురరాజు( (దోచి చిచ్చునకు ఖాండవ మిచ్చి | తటు~నికవదోన ల్రనును గొనియె, 
4 

. ముక్క_ంటింాదల నొక్క టి వడ్డించి | పౌశుపత్యాస్త్రంబు పంచికొనియె, 
లే ఇట్టి తే 9లోక్యవీరు, డీయెమ్మె5 డు 3 

లియరో యీతండే నీదుచెల్వు దేని, 

డు పవన చిన్ని చిన్నారినుడుల వచింపవన్లు, 

మీగములు వట్టి తెత్తు నీ్షమూానలకును, రె, 

ఉప, ఇంతకన్న సుకుమారుండు న్నా పాణవల్ల భుండు, 

చి క్ర. [వాత నఖినయి౨చ్కి పటము చూాపి, | 

మత్త, మూడు వీరల వాండిసింగ వుసూటిపాణుల జాణలకా 

బాడికోడియగబ్బికొములం బార్తుతముల నిరు(గ౯ 
జాలీ థ 1 0 

మును, ఎసయుట=చేరుటు; కా రక మునుండిజాధనుస్సునుండి; అరి మొనలకొడా శత్రువుల 

సెన్రములను; వి శిఖ పరాగములను= లెక్కకు మించిన బాణములను. 
ఉ..... ? థి 

ర9 ప_ఏ(కరికడాకృశించినది, నాకాంగనడాదేవ స్త్రీ _ అప్పరస, మన పథి 
వాన్ని క౯=మదనానలము చెత, 

ర౩3 ప,మచ్చకంటికొ=ాదో'పడి ననుట, వేల్చులయెకిమో నీజ్'= దేవేంద్రుని; 

చిచ్చునకుకా = అగ్ని దేవునికి, తలుగనికవదొనలు= అక్షయతూణీరద్య్వయమును; ఒక్క 
రు ॥ గ. ఆ Ie టి=ఒకగుద్దు-లేక- దెబ్బ 

రర ప._-ఉహా, అర్జునుని తము లయిన నకుల సహదెవులను ఈ యిరువురను 

చూడుము, పర్మాకము మనెడి సింహముయొక్క_ నూటితప్పని పంజాలుగాను ధర్మ 
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నాడెవు న్థవరాలి గుబ్బల నర ఫ్రం గరి కోఆల౯ 

. జేడెనీదొర నిందు. జూవుము, చెచ్చెరం గొని వచ్చెద. రర 

ఉప. -_ఇంతేకన్న సులతుణుండు నావల భు(డు, 

చిత్ర. [వాత నఫినయించి, పటము మాపి 

(తేరళము.) 

ముదితరో, కనుంగగొమ్ము పరల మోహనోజ్జ (ల మూ గ్ర్తుల౯ 

గొదలు దీట జయంతుని౯ నలకూబరు౯ా నుషమాభరు౯ 

(తీదశ నాయకు ముద్గుంబట్టి నుదీచినాయకుపణిని౯: 
దట బ్ 

మదిరలోచన, న్మిపియుం జెప్రమా యిటం గనుపట్రిన౯. రోగ 

ఈ నకు ఇట్రి సామాన్యులను (వాసెద వేల ? 

చిత __అటయిన్న ఈమాణు గనుము, | అని వాత నభినయించి పటము 

చూపి, | 

CAR వర్టింప౯ ననుబోంట్ల కానెససు యీద్యా రావతీవల్ల భు౯ 

అగోరాశి నుతా మనోహరుని ఏ శ్యాళ్ళు౯ స్థితివ్యాపృతు౯- 
౯3 హీ 7p 

శీ ర్తావిద్య హృదంబుచోదర మహాసింహాస నాధ్యాసుని౯ 

బూర్జుం గవలుం గేళిమానుషపత నుక భోగీం దతల్పు౯ హారిక”, 

మ చెడి వృపుభముయొక- గుబ్బకొము శ్రిలాగానుు, అంద మనెడి గుచ్చెతయొక్క_ గుబ్బ 

లుగాను. కేళియ నెడి యేనుగుయొక్క-కోణులుగాను ఉన్నారు. (తుల్యులు పరాక్రమ 

వంతులు ధర్మవంతులు సుందరిలు, శేళికుశలులు అని ఖాఎ నీనాయక్రుండు వీరిలో నొక 

డని చెప్పుము త శ్రణమే పోయి తెచ్చెదను, 

౪X ప,__-ముదితగో= ఓ చేడియా, కొదలు తీజకా=కొఅంతలు తీలునట్లుగా- 

తనివి తీరునట్లు గా; బయింతుండు (త్రిదశనాయకుని (దేవేంద్రుని) ముద్దుంగునూరుండు నల 

కూబరుండు ఉదీచినాయకు (కుబేరుని కుమారుడు, సుసరూభరుకొ =ఉత్కుస్ట్ర మయిన 

శోభను భరించువానిని_ అత్యంత ప్రకాశమానుని (ఇది జయంతి సలకాబరులకు విశేసణము]; 

మదిరలో దన= మాచువారికి మద మెక్కి-౦చు సెత్రములు గలదానా, 

ర౬ ప---సఖ్సీ ద్వారకానాథిండును (శీర) సాగరకన్య యగును హాల క్షియొక్రు. 
చి త్తమును హరించినవా(డున్కు (ప్రపంచ స్యరూాప్రుండును |ప్రపంచరక్షణమందు పనిచేయు 

వాడును ఎవరికి అవిద్య (అహాన్మతి నశించీనదో వారి హృదయకనుల మనెడి నిం 



80 ఉప, 

ఉఊప.,---నీమహిమ నాకు వెజుం గగుచున్నది ! 

క, నాలుకలో శారదయుక్, 

దూలికలో నజుండుల (గాలుదురు సికుం జెలి; 

శేల౯ లిఖయించుటగా. 

౧ లాటము సల్పీ నన్ను. గలగింతు గబే! రం, 

ఇల్కీ నన్ను వెక్కిరింనుటకా నన్ను ముందు (వాయు మంటిని! 

చిత,__ ఈచేమాయలవాండేనా నీమనోదస్యుండు! 

ఉఊప.--ఈయన కాడు, (వణంకుచుం గేలు 'మోడ్చీ) ఈయనం గనలా 'నాయె 

దను ఇయ ఛ క్రి సంభిమంబులు వొడముదున్నలి ! చాపాణదయితు. డీపోలిక 
నుండును, 

చత,__ఆహా ! ఏపి నీమయోగము ! ఏమి నీతలిదండులభాగ్యము ! (అని 

మరల (వాసి; చూపి | ఈమాటు కనుము. 

సీ, నీకన్న లీవోదు నెజినిగ్గుం డె'క్క_ముల్, నీయాస్య మోదొర చే సకాండు, 

నీయూర్సు తీ వ్ మని స. జల సథంబ్బు నీపల్బ్ము- లీకాతు నీటు కద 

నీదు మే నీళూరు నిర్నిదచాపంబ్యు నీరోమ ౦జి యీావీరువకొర్ని, 

నీనడు మో దేవు నిరుపమాకౌగంబు, సలా మో నేత తాత, 

హాసనమందు కూర్చుండు చాండును, నిండి; వాండున్సు అద్వితీయుండును, లీలార్థ మైమానుషు 

చేనామును. దాల్నిఃవాయును నా గేయ ద శయానుండును అనానను య్యీశ్రీళృష్ణురి ఇ వి ౦చు 

టకు నా బోంటకు శక్యమా, 
య 

'ర౭ పక "రద=వా గోవి,  సూలికజా పలీమను (వాయుకుంశా; అజాండు=(బహ్మా 

జేవండు, (సామ త్సర స్వలివలె అద్భుతేక వనముతో వర్ణ ౦చుచు' నాన్నను, (బహ్మవ లె(పటము 

నందు మూ రులను స్పజించు చున్నావు అనుట. ] సళ “=చేరితో, ; వై లాటుము=మాయ్య 

కలయలింతు =కల6త పెట్రుచున్నావు. 
ఈం 

దస్యుంయుజ=వొంగ, 

ఆరా ప, కది దున్మథావతార మయిన (ప్రద్యుమ్నుని వర్ణన, వరుసగా--నీక న్నులు 

మచములు, నీనెమొుము -చందుండు నీశాషసము మలయమారుతము నీ వాక్కు. 
బి ) శీ స ఏ 3 

చిలుక _నీశరీరము ఫుష్పమ్సు. నీనూలగారు తుమెదలభారు నీకు నడుము లేదూ నీ బేహా 

కాంచి వాలసమ్ము దమ్ము నీ యడుగులు చిగుళు, అని భావము; ఈ చెప్పిన యుఫనూన 
౧౧ 

ముల) మున భునికి జరుపగా వ్వజము పొతు9ండు పిజయరథము వాహనము పిలు నారి అం 
= ౧౧ 



ద్వితియా౦క ము, ఫ్రీ] 

"లే, నీపదచ్భాయ యీాతేన్ని సాఫుసురియ, 

సిరికి సిరి చిట్సక ములకు జిట్సకంబు, 
౬ లు 

అందముల కంద, మితండ నీయనుకుంటేని, 

భాగ్యవతులందు సకి నిజ ఖాగ్యవలిని, రా 

ఉహ, [ ₹లోడ్చి వణంకు వ్య ఆహో 1 ఏమి నీమహిమ ! నావఎభుండు శేవల 

మిస్లే యుండును. కాని ఈయన్నమోల నే నిలువణాల. ఈయనకు నేను కొలు 

వుడుగ త్తెను గాని దయతం౦ గాను. నాసామి యింతకవ* ౧ గోమలాంగుడు. 

చి ,.—_ ముటి రా | . కు, (త్ర మఠ యీానమాటు గనుము [అని (వాయును 

ఉష. ఆహో | డ్యమాటు నీవు (వాయుచున్నావు || 

| అనె సా గ్రాళ్చేర్యములు సెనంగొన నిర్వ్శొంచును. 

చిత, | 

ట్య న షా శ ప 3 రా యత్తే, భూరివుణ్యము జన్మకి టులం (బోను సయనివారికి౯ 

దీరు సూడంగ నేని యందని ధీర కాంత శరీరుని౯ా 

నూూరుని౯ా గుణి ఏరుని౯ బుధు నూరి గేయ విహారునిః 

మారు ముద్దు( గువూరుని౯ నుకుమూరుని౯ా గనుమా చెలీ, రణ, 
(ఉప చి శ్ర శేఖం గవుంగిలించు నుం 

చిత్ర. ఈమహా భౌగుందేనా నీసామి * 

ఉహ .[ల్జాతో ] అవును, 
గ్ 

ప్ల ~ భ్! ఇవ <M అగ టి చ త్ర. బళి బళ , కృష్ణ పౌత్తుంని (పద్యుమ్ను పుత్రుని అర నమూన వరించిన 

నీకన్న 'నెవ్వలె సస్య కాటు. సారివకుయనం దళ్శ ముహాలక్షీ మత యెటం జేయును ! 

అహం గము (మదనునికి బేహము లేదుగదా్రా మాతామహుండు -నె యుండుట ప్రసిద్ధము, ణీ 

బం 

(ద=అమంద మైన, చాపంబుావిల్లు, నిరపము=సాొటిలేని, , నేతజ=దొర, ప్రాపుసుకియ= 

నుఖ్యసాధనమయిన సురెక Ce చిట్టకము= శృంగార చు; అనుకుండు =[వ్రియుండు, 

వున ఈతడు (పద్యుమ్ను డని భ"వము; నిఖిల జై త == ఎల్ల వారిని జయిరచువట్లి; ని 

రా ప, విస్తార కా పుణ్యమును అ నేకకోటిజన్మములయందు (పోగు వీ 

కోనివారికి ఇతనితీరును మాచుట యైనను భుటింపదు,. అట్టి యీతండు ౫ంఫీరమనో 

హాగమూ రి పరా క్రమవంతుండు గుణవంతుండు ఉ త్పాహవంకుండు ఏఠ్వాంసుండు ణా 

నులు మెచ్చి పాడందగినవ_గన కలవాండు (ప్రద్యుమ్నుని ముస్తుంగుమారుండు కోవ లాం 

గుడు, ఇతనిం జూడుమో ఓ నెచ్చెలీ, 



sy ఆపః 

ఉస, (ప్రాణసభ్రీ నీమహీమ యనిర్వచనీయము ! ఇది మొదలు చేను 

చి తె.కావు, నాపాణమవు. [అని కడమపటముల నుఖుమాడి దాంచుకు, 

ఉహ, (అనిరుద్ధ ప్రతిమ ను గ్లోశించి] (పాకేశ్వరా, 

(దకీ ణాంలిక) 

నవనీత సనాభిీ మూ ర్టి వై 

కవిధారా పరిభెవఏ గా మదిక్ 

సవరించితి సామి యిలొళో 

వివరంబుక్ వినివింప్రుమా యుపక౯ం Ao. 

చిత్ర. —_ఆయన నుపొలంఫింప నేల ? స్వప్నమే గదాం నీవ్చ త్తాంతము ఆయన 

ఎటుంగంజేనూ ? ఆట్టియు దార్యప్రకృతులు దయాదూరములు -గా నేగవు, 

ఊహ. సత్యము 'సక్యము, నీ వెస్పుడును వివేకమంజులను, [ఆలోచించి ] 

ఎబుగనిచో ఆమహాభాగుండు ఈమందభాగ్యను 'సరకుగొను నా ? 

చిత. ఎణిశినచో, *ఈనుందభాగ్యుని ఊపు సరకుగొనునా యని యామహో 

భాగుండును వచిందును. 

ఉఊహ,--సఖీ నీ వాశ్యాసము పలుకుచున్నా వు, 

చిత... నే నెప్పుశును వివేక్రమంజుల నంటివిగదా, 

ఉహ. వీచి త్తే ము, 

చిత్ర. నీవల్ల భుని ఈమం డాకినీ పాసాదమునకుం దెచ్చెద, 

ఉప, _-| కవుంగిలించి | ఏల నాతో బుట్సవెలివి 1 

చిత... ఇంతటియను రాగము ఉండదని, 

ఉహ,.[చి తే రేఖం గవుంగిలించి ముద్దుగొని | నానాలుక కృతజ్ఞ తాజడ మె 

యున్నది, ఏమియుం బలుక నేరకున్నాను, [ఆశ్చర్యముతో కవుంగిలి సడలించి) 
ఏమి యిది! నీయొడలును ఇంత వేండిగా నున్న ది. 

Pe నాలా ననా పల TE ద. ల అలా. మలాల 

గం ప ఓసాపూ, వెనకు తోంబుట్టు వైన రుూాపము కలవాడ వయ్య్యూను 

నీస్ఫాదయమును మాత్రము వజాయుధపు వాదరకన్న కఠినముగా చేసికొంట్ వే అందుల 

కేమి కాగణమో ఉహ నయిన నాకు వివరించి చెప్పుము. 



ద్యితీయా౧క ము, క్టీప్ర 

చిత... నవ్వుచు] నీకాశిట చాలసే ఫుంటిని గచా, 

ఉహ,.నిజము చెప్పవా ? 
చిత. [ నవ్వుచు] 

క. |పాణంబు (కాంగనేసి౯ా 

మేనుం చా (గాంగ టరు బె మేఏనిలోన౯? 

(పొణమనవ్ర సన్ను (కౌంగిన 

మేనను. నేం (గాలిలిని దమిోరమణాన్యాః సం 

ఉస, మప వచించుచున్నా వు. "కానీ, తర్వాత ఎటకుం బోయెదన్ర ! 

మదనికాకుముదిక లు=((పశేశించ్చిఇగినో చందనఠ్నీరము, 

చిత్ర. ఉప యిప్పటికి స (ప్రకృతేము ఉపను కర్పూరసర సికిం 

గానిహోయి జలక మాడించి యీమదన న పతిమన్కు ఆహా! ఇందు శకేలం ఖూవిల్లు 

(వ్రాయ మజచితిని ! ఇదె (వానెద, [అని అట్లు నేయుట నభినయించి] ఈమదన 

(ప్రతిమను ఫూజసేయింపుండు. [అని యాసటము నుపచేతి కిచ్చి] తర్వాత ఉపను 

మందా కిని పాసాదమున వదలు(డు, నేను ఉపుకు అలర పచారమరి దెచ్చెదను. 

వుద*, కుము __-నీయా స, 

bm "నేను పోయి తెచ్చెదను, [అని నె క౫ని] 

భుజంగ బ్రొహో రో కపాలీ, జొ బ్రొహో రో కరాళీ 

జొహా రో గురూ, శానుతక౯ా బేశలాంగికా 

గొవో చేయు దగాంగు చెయంబు దిద్గ౯ 
థి [స © 

మహామాయ, నాకు౯ా మహాసిని ప Ao, 
(hp) 

(అని నిష్క_మించును. క రేణు క్ర తొంగి చూచును. 
మద్, ా రాగమ్లు ఉపా, కర్యూర'స ws 

మనము వ 

చత రఖ ఎవరో దేవత. ఆమెమాట 

(అని మువ్వురు నిష్టా) మింతురా: 

౫X౧ ప, తః మిరమణ "స్య్యాజనికా న నాథవదనా == = చర్మదముఖి, 

౫౨ హ__సునుకదాల్ప వైన యోశివుండ్యా నీకు నమస్కారము; చండీదేవీ, నీకు 

నమస్కారము. ఓ గురూ నారదమున్సీ నీకో నమస్కారము, కోమలమూ_ర్షి యయినయా 

రాజక న్యను ఉపను కాలిపోయిన మన్మథుండు చంపు చున్నాండు, వాని వడుచేంతను 

దిద్దుట కై ఓమహామాయా దేవీ నాకు ఉత్తమ మయిన ఆకాశయాగాడి కార్యసిద్ధిని 

అను[గ హా౦పుము, 

ధ్ 
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కలే.._-[ముందటీకి వచ్చి] వుషకి యెండెబెబ్బ తగిలిం దని నాతో నుదనిక 

చెప్పింది. (నిర్వర్ణించి] యీ తామరాకులపడక _ దానితాపాన్ని పోగొట్టిందిగనదా, గంఖీ 
రయ్యమోడిమర్లమూలం గా నావొళ్లు వుడుఇక్కిపోతూవుంది. యూ-పకువుమాట్ చేను 

చల్ల బడతా, [ అని యాతావమర నె సెట్బనెం బడి దొరలుచు] నాకు 'మొదలే వుపుమోద మహో 

(పేమ. దానికి నారాయడిమిదచ 'మనుసులేదుగనక యిప్పుడు ఇప్పాలిశించేలేదు. యోప 

రుపుకోసం కూడా నాకు జానిమోద ప్రేమే. (దొరలుచు] సీక్ యిది నా కేయాలకీ? 

యి దేమి వేడిగానుందే ! వోయి భాబో ! కోణం వొకే అయినా అందటికీ వొకే 

మాత్ర పనికిరా దని మునుపు వైద్యు లన్నారు. మాత త్వాలు "వేుగదొాం అది సన్న గా 

"తెల్లగా రోళలేస్తూ వుంది, నేను గుండ్రగా నల్లగా ముర్దొన్తూవు న్నాను. అయితే వెలప 

లికి వేడయిలే లోపలికి చలవట, చిలేయాలంలాగ, కనక లోేపలికాక పోవడానికి 

వీట్ని రిశేస్తా.[అని అష్లే చే చేసీ] యివి నా కేయూలకి! మాయింటి-5+డి పెద్ద చెలువులోపడి 

అందులో వన్నీ చిేశి ఆవన్నీ కన్నీ శా గేస్తా, చలవ ను-కేదు, ఉడతా, 

చేను ౫౦ ఫీరుణ్ణి పెళ్లాడి లే, బీ! చేను,.., వవ్యా! "నేను, సెబాస్ ! 

నే నాత డికి కూడు వొండిపె డ్రాను, 

నన్ను గం ఫీరయ్య “పెళ్లాడి త్తే బలీ! నన్ను ++ వవ్యా ! | నన్ను, సెబాస్ 1 

నాకాతీ నూ మంచి నగలు పె డా కు 

వొరులు న న్నూ సవ్య కుండా, బలిబళీ ! వొరు్కుు,, బాపుగె! వరు, 

సరికి సరి -గానె వొలి చిలిని, గ్ నేం $5 సరి, 

కొందలూ జంటల లాగ స పం. క ౧ 

ఎందునా మేము పో రాడం. స ఎరిదు; క పరద 

ఫాంతనా ల్వాళ్ల కీ క దశ్శా 0) ఫపెంత్,,, వెంత, ,,, 
ఆం'తాను మాకూ కు దిరిశే. ఫు అంతౌ,,, 9 అంతౌ..,, 

కడుపూ, కుడువూ, 

నలుపూ, బలుపు”, GOO es ఈ 

జగడం, నడం, 

అరవడం, కరవడం, 99 3 ఫ్ర 39 న్ 

అన్నిటికి 3 ముగా అడ్డ గా వె పెసగడం, 9) 99 ఫం ఫ్ర 99 

[అని వికృత నాట్యము లాడి నిష్కు_మించును, 

ఇరతీయాంకము ముగినీనస, 

పాలనా లు! 



(ప వేశక ము, 

లయ :--- ద్వారక (శోక ఎవరొ సాడోద్యానము 

G ద్యా నపాలిక (పవేశించి 

తోట నలంకరించు చుండును, 

ద్వితియ. -__((ప వేశించి)] వొశే బంబరికా, యేమీ నువ్విం కె యీతోటని 

అలంకరిం దకున్నావు కొమారనుహా రాజు అనిరుద్దులవారికి మరీ యిస్ట్ర మైనతోట ౫దశే 
యిది! 

బంధరిక, వో శే కీరవాణీ, నీపని రవ్వంత ముంగట అయిందని యేంబడాయే 

నీకు! యిదుగో ముగించాను మూడు. మరి మొన్నడిగితే ఆనక ఇస్తానన్నా వే యిప్పుడు 

చెప్ప మునుపంతా యెప్పుడో యిక్క_డికొచ్చే కొమాగమహారాజు యిప్పుడు రోజల్లా 

వొంటరి గా యీతోట్లో నే తిరుగుతూ వుంట -దే అచేమిటి? 

కీరవాణి, పెబువులచిత్తానికి కారణం యెందుకే ! 

బంభ,- .మర్కి జక్కు-వపిట్ట లని బతలుకె ట్లి వాటిమోద యేమిెకేమిటో చి కౌలు 

రాస్తాడే అదెందునే ? 

హాన్! వ్యూకగోడ వే | వీటికోనమే, (అని బంభరిక పొలిండ్లం బొడు చును. 

బంధ. ఎ౫ తాళ శే? 

కీర, కాదు దిగతా శే, ఎవతెమోదనో మనుసుప డ్ఞాడే, 

బంధ సడి తే గ 

కీర, _ఆమెఫి అవే యివని వీటికి ఆలా౫' అలంకారాలు చస్తాడు. 

బంభ .--నెమలివిట్లల్ని పట్టుకొని వాటికుంఇలు దువ్వి వాటి పువ్వులు చుడ్తాడే 

అదెందుకో ? 

కీర.__వొకటి ఇప్లే కడమన్ని కెల్బుకో లేవశు? ఆ మెతలకట్టు తలుచుకొని వీటికి 

బంధఆజశ వాస్ శభాస్.. మరి ఆగుడ్డి చెంబడికి వాకకాడ  తెలవనీకుండా 

వాడిగాలానిముల్లు తీశేశి వు తతాటికి జిలేబీలు కట్రినాడు నిన్ను, వాడికి తెలవనీకుంగా 

చ వాడబుట్లలోే వో'రాలవ "ట్లుం చేకినాడు, 

కీ, చాపలు ఆబా ౫మంతు రాలిక ళ్లలా గున్నాయట, అటుుపైని "తెల్సుకో, 

ఇాపలు సడకుంశే ముసలివాడికి మెదుకు ల్లేవని వొరాలు పడేశినాడు, 
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బంభ ను వ్వెక్కనో మడకని పడ్డా వే. 

రీర.___ రాయే లంజా, నువ్వు కూడా పడుదు గాని, 

బంభ, యింకొక టిమ్మాతం చెప్పు. ఆవాకిలోకి దిగి ఆయ నెందుే ఆసుళ్లని 

వరీకివెరీకి ముచెటుకొంటాడు ? 
దరు 

కీర.__చాల్లే యాపాటికి, నువ్వెవర్ణుయినా వొకరంగణ్లి తగులుకొని రత్రి వా 

ణ్ఞడుగు చెప్తాడు. నీకేమి చీకటిబయం లేదశు ? [అని నిష్కు_)మింతుకు. 

(పవేశకము ముగి నీసది, 

మడకని = మడకలో = అరకలో. నుడకని బడావే == పురుషునిం బొందితి 
Gé 

వని ఫె. 



తృ తీ సూ ౧ క ముం 

ననన మునుపటి దే, 

చిత ఆ ఖ అకాశయానమున (ప్రవేశించును. 

చిత. —_ఆయుద్యానపాలికల 'సంభాపణవలన కుమారవుహారాజు ష్ 

ఏధన్యు రాలికొజకో పవిరాళిం గూరుచున్నా డని "ఠలిసెగదా, తిరస్కశిణీప్రభ్రావంబున 

రాచనగ్గరు నొచ్చి యామహాళ్రరుషుం గంటిని. విరాళిచే వాడి వటి యయ్యును 

సాయోపొసనలు చేతన్సమాధితో యథావిధి ఒనర్చి కృతాహారాఖినయుం డై శయనం 

బొల్లక యాయుపవనినే యే తెంచుచున్నాండు. తటి వేచి కొనిపోయెదం గాకు ఈ 

ఏరీ నా (పాణసఖికొల'శే యగును, [(చదలం గాంచి ఆహో ! యా చందు డింతొ 

రమణీయం డయ్యును పంచును కడా! 

అనిరు న్ (డు విగవాకృశుండు (ప్రవేశించుగు, 

అని = (నిట్టూర్పు వుచ్చి] హో! ఈవెన్నె లకు చలువగుణము వెండియు నె 

టకం గలుగునో 1 అహహా! 
(జె పచ్భందనసికము. 

విరహో రుల ద్వేవీ. మె యె దహించు, 

నఫీతుల నెయ్యుం డ్రై భజించు౯. 

టా. రవస్థ నన్న సూ క్షికా 

బరమారంబుంగం బద నెన్ సేయు౯ ౫3 
థి శం! 

చిత్ర. ఓహో ! సత్యము సత్యము, 

అని,___ ఓయి వందద్రుండ్యా నీపగకుల గారణము తెలిసినది ! 

మ్, నిర తజ్యోత్స ఎ. మటంచుం దద్వద నము౯ నే మెచ్చుటం చెసి కా 

యరవిందాహాత నన్ను. జూంయజెదవు టా నా 
న. అమా లా 

X32 ప._ఈదంద్రుడు  విరహాఫీడితులను కతి కాల్సును, విరహాము 

డాంటినవారిని మిత్గు) డై సేవించును. “లోకులు మనుష్యుని వానియ స్ట్ తగినట్లు చూ 

తుర్కుు అనంగ్యా “బలవంతుని కి (మొక్కు_దురు దుర్చలుని కొటుదురు] -అన్న సుగ్ది వా స్టవ 

మని ఈదం(దుండు తననడవడిచేత నిరూపించు దుచ్చ్నా (డు. 

౫౪ ప..సదా వెన్నెల గలయట్టి దని ఆ పొణేశ్వరిముఖమును నను "మెచ్చినం 

దున గదా శీక్రమల ెరీ, సన్ను నీచేదికొ న నున్న దివ్వెజ్వాలలనో (నీకిరణముల తుడు 



కిరి ఉప 

సరముల్ సూదులు బాంకు లీిాటబలు కశల్ సారింతు నామె నహోో! 

ధరలోనళ నిజ మాడ నిష్టురము కాదా! సామెతల్ దప్పునే ౫౮ 

చిత్ర. “నిరత జ్యోత్స్న మటం చుపావదనముకొ? అనండాయె'నే! 

అని. ఓయి కళంకీ, 

cad చొ"క్కంవుంగల శాస్టిపట్టి కటు వచ్చు౯ మచ్చ! సీగ్యు) "నే 

వక్కా ణంచెద:.___నంకునాళ కము నావతుంబునళ నాటి, సి 

నక్కా-ంతాస్యము వదోంపమి౯ా రగులు నా స్వాంతుబు గంజాయిగా 

హుక్కా గోలుపొగ లొగం బలమె నం)-చొ తుర్క మా న్వేలుపా, ౫౫ 

చిత్ర,___ఆహా ! ఎంతసరసోపాలంభము ! 

అని, అయ్యా ఓపధీశ్వర్శా నీవు ముగ్ధుండవో (హరుండవో, 

మ, సతము౯ రోహిశిం గూడశేనివనట౯ా జూయజిక్కునీవే యిటుల్ 

[(నతమో నాగ వియోాగిపాళిపయి నావాల్ నూట ఏం తౌ థీ! 

జ్వాలలతో) కాల్చుచున్నాను;. నామీద బాణములు, . .కొర-ణాలు (ప్రయోగించు 

చున్నావు. అయ్యో! భూలోకములో నిజ మాడిన నిష్టుర మన్న సామెత తప్పదాయ్పి 

గదా... చంద్రునికి రాత్రియేగాని పగట వెన్నెల లేదు ఉఊపావదనమునకు వన్నెల 

రేలం బవళులం గలదు కావున అనల చం్మదునికన్న ఉహెవదన మే ఉత్క్బష్ట 

మని మెచ్చినాండు. . .విరవాభాధలో చంద్రుండు నేయు నుద్దీ పనమును అనిరుద్ధుండు 

నహింప కున్నాం డనీ భా, 

౫% ప.__పరికుద్దుం డైన శీరసాగరుని కుమారునికి నీకు ఈకళంకము ఎట్లు 
వచ్చినది? (ఇది నీపుట్టువులో వచ్చినది కా దని భౌ నీ రహస్యమును నేను 

చెప్పెదను విను. నీవు తురకలదేవుండవు కావున వారివ లనే హుక్కా (తా7₹దవు, నీవు 

నీకిరణ మ నెడుహుక్కా-గొట్టమును నాహృదయములో (గ్రుచ్చి ఆ (పాషశ్వరి వదనము 

నా కగపడ నందుశె రగులుకొనుచున్న నా హృదయకవాలమే గంజాయి గా హుక్కా 

(తాగుచు ఫాను వెలింబుచ్చుచున్నా వు; ఆపఫా౫ ని న్నా వరించినది, అదియే నీమచ్చ. 

ఉపాొలంభ్గము =నింద, ఓపధిశ్వరా= శ వధపు ములకల దొరా. ముగ్ధుండవోజ 

తెలియనివాడవో. 

౫౬ ప,_అన్ని శీథులయందును నీ (ప్రియతమ మైన రోహీణితో నే కూడి యుం 
డమిచేం గలిగిన దుఃఖముచేత చచ్చునట్లుగా కృశించుచున్న నీ'బే వియోగులను ఇాధిం 
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వుతమో సీకును నోషధీఘండ భిపజ్మ ర్యాదగా సృష్టిలో 

నితర। పాణులగాయ మవ్యథము నీచే దుర్య్యు థా.శ్యంబు. గాలం 

[గాని సోంశినందులకు ఒడలు జలదరించుట నభినయించి] ఓయి నులయానిల్యా ఏల 

న న్ని ప్రంచదవయ్యా ? 

ఆ, చలువ తెమ్మెర యను పలుకు దబ్బణ సూవె), 

గా వనెదుత aR మిదిగొ) 

హీ జనుల ఎవ వితతి నువ్వెత్తుగా 

sage జముని యూర్చ మ. Ae 

చిత, __ అయ్యో 1 సుకుమారుడు ఎంత శగాసిలుచున్నా (డు ! 

అని. రహస్యము దాంచుట యనునీఫుటపాకమున చెంతకే కాలము వేంగుదును ? 

బిగబట్టిన యూపిరిని సడలించుట గడా రహస్యము ఇెప్పికొనుట + ప డేనియు 

ere డా? 

చీల. అయ్యో 1 కమాగమహారాజు మహావిగహాశాపమునం బొగులుచున్నా 6 

శు! [నుతీయొకడెస నిగ్వర్హించి] ఈతం డెవగో వి పకుమారుడు ఇతనిని_త్హ్రిమువలె 

నున్న్నాండు. ఇతనిం గడుం గారి తో వెదకి వెదకి కనిపట్లి హర్ట పరవకుం డై పరుగున 

వచ్చుచున్నా (డు, 

విదూషకు (ను (పవేశించును, 

అని, [చూచి] ఆహా ! నాణాయన్నా కార్చుండుము కూర్చుండుము, 

విదూ,--వయస్య్యా సీ వేమి యీవొంటిసాటును వెళ్లాడినావా! ఈమె 

కోసం మన్సుల్ని వదిలేశినా వే ? 
—-@ 

అని,_దుఖితు(డు మంచిసహావాసము గా డని మిమ్లుం గూడ చెతిని. 
ద అ వాలనాళవ్రానోునూ. 

చుట_కె దీక్ష వహీంచిరి చేమో  యనునట్లుగా ఇ వారి౨ ఫాంసించుచున్నావు! ఇది వింతే-గా 

నున్నది, లోకనులో ఓపహుధులను వినియోగించువాం. డగు వెద్యు(డు తన్మవణంపుం 

గోంతయే 'సహింపరాని నొప్పి గాని ఇతరుల్ళవణముం గోసిన నొప్పి యేమియు లే దని 

తలంచినట్లు నీవును ఓపధులకు దొరవు గాన వారివలె నే అభి పొయపడి యున్నా వా? 

Ne ప.---- తె మైర== గాలి, దకీణుండు=దయగలవా(డు (దవీణదికు ఫ- వాడు) 

నీ దతీ.ణత్వము దయాగ్గమందు లేదు; వఏితేతికా=-సవమాహామును ఉ వ్వెత్తు గాకాడామీణ 

ములో; జముని= (ద &ీ ఇనిక్చతిఇమెన) యమ థర గ రాజుయొక్క = ఊగ్చవుజశ్యాసమవు, 
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విదూ,__దుఃఖితుడికి దుఃఖితుడు మంచిసావానమే గదా. 

అని.. _.కానీ స్ట 

విచూ,._-అఆటయిలే మననహావాసం మంచిదే, 

విచూః---నిన్ను -ఏీమ కుట్టిందో దోమ కుట్టిందో ఆదు*ఖం నీళ్ళు నిన్ను చూడని 

దుఃఖం నాకు, 

అని... నన్ను చీమయు6 దోమయు గుట్టినవా ? 

విద. మలి నీకు దుఃఖ మేమి? పడకలో నల్లి కుట్టిందా ? లలకాయలోే 

యెవతెడై నా పే నేమెనా కుట్టిండా ? 

అని.-ఫీ | మూర్ణా | 

విదూ,.___అవున్తు మ నేమి దుుఖకారణం ? 

అని,__-ఏల యడి7దవు వయస్యా ! 

విదూ.[ఆటోపముతో] ఇెప్పకపోలివా జంగాలు వరి పోసుకొని నీకు 

(బ్రమ్మహత్య కడతా, 

అని... అంతపని చేయకు, పరాక్రమము నే నెజబుంగుదును, 'నవ్చెవను, 

విదూ,_-- చెప్పు మరి, 

అని,.--మదనసర్చము కజచినద్మె విష మెక్రి నది, 

విదూ__నుదన మంశే నాకు తెలియదు. ఏజాతో మనపేర్ణతో వెప్పు, 
మంత్రం వేస్తా, 

అని. వయస్వ్యా నే నొకనా(డు కలలో నొకజగన్లోహినిని వరించితిని, 

విదూ._[ పకపక నలి] ఆవేళ వుండ చేసుకొన్నా వా యేమి |! 

చిత్ర. ఈయనకును కలలోనే -గాంధర్యము! అసో! 'ససంవిధానము | 

అని.---|విదూపకునిచెయి పట్టుకొని] కుదురుగా వినియెదవా లేదా? 

విదూ...- అమా, అయ్యయ్యో అమ్మ కొక్కాగ్లు ' అ(బంహణ్యం అం 

హణ్యం 1 నన్ను (బమహత్య కట్టొద్దన్నావ్సే నీవే ఆరంఫింశా వేమి మహరాజా! 

అని, చేయి వదలి | కలలో వరించి మేలని కానక యోయవ కు 

వచ్చినాఃడను, 

న మలమలా దల. అము ము న. అసు. కా ననంననను దాసా డనాలము. అామాదాపాలునలు.. దబు 

విదా(పక పక నప వొకనాడు చేను మంధానభిరవం మింగి సౌనుసీలి 
; : టి హ్ పాశ ౧౧ 

మంథానభెరవము== ఎంత భకీంచినను చాలనట్లు గా చేయునట్టి యొకమందు, “పీ 

పాొచారిపిల యనం గా (పేంపబె తము దానిని పెండి చేయుట యనగా దొనితో 
య ఒంటి ౧౧ 

కోటుటుం 
న్ 
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కలలో మిశాయికిెండ వొకటి చే నొక్క_క్లో తిని మునపటికంకే ఎక్కువ ఆకలితో 

మేలుకొన్నాను. అప్పట్నుంచి పదిహీనురోజులు ఆకొంజే కావాలని ఇంట్లోవాళ్ళని 

యేడిపించాను. పదహారోనాడు పెదనాయన నాతో చెప్పకుండా. జుట్టు పటుకొని 

పేసావారిపిల్లని నాకు సెల్ఫి చేశాడు. ఆమహోోేత్సవంలో మిళాయికొండని మరిచిపోయి 

స్వస్థప డ్ఞాను. నీవున్ను నా దారే వొస్తూ వున్నాను. ఎుకయినా నావయస్యుడి వే గజా, 

అని. లిస్ప గా వినియెదవా లేదా + 

విగూ__వున్నమాట. చెప్తావా లేడా? క లంకేమా(త్రం నేను నమ్మను. కల 

కోసం వొకడు నీలాగ యేడుస్తూ వుం డా? పాడుకలా స్టే కత్తా డె తే అప్పుడు 

రవంత కేసు యేడుసాడు, 

అని..__సవమ్యము వయిస్యాా నామాట, 

ఒదూ.__అశుతే అదేవో పిశాచం, కామినీ మోహినీ శాక్తినీ ఢాకినీ బడచాకినీ 

దయ్యాలలో ఒకటి. ఆక వింకే నన్ను కూడా ఢా కిని వెంబడిస్తుంది. 

అని. _మిత్లు9నిమీ 6దియాంగను కవ్లితోం గొట్టు కో (తివి నీవు, 

వియా.----[మొగము. చిట్లించుకొని] నీవో వెతుక్కొని వొచ్చినందుకు వేళ్లు 

నలిపి (బనువాత్య షే రాజాధి రాజవు, [మందహాసముతో 7 పఫోనీ-గాని, అశైైలే) 

శూ వా తప్పకుండా ఆ మెస్వరూపాన్ని వర్ణించు నాకు సాటొస్తుంబేమో చూస్తా. 

నిజమెశే ఆనక చేను దూడకపోతానా! 

అని. మంచిది 'నా కిస మైనప నియే; వినుము 

వినూ జస ము అందు ఎ. చెవులు చికిలీచేసుకొంచున్నాను, [అని "చెవులు 

దీ(టుకొనుచు | షక బదులు చేసావారివిల్లని -నేనూ వర్శిస్తాను. అది నువ్వు వినక 

ఫోచే యిషి "నేనూ ఇనను, 

అని, 

ఆ, చిమ్మచీశటిలను జమ్మి పన ల్సేయు 

మోహనాంగి ముద్దు మొలకి నగవు ; 

రమణ మోము మోల రాకామృగాంకుండు 

కాము. డెత్తు ద లము సూ వెం ౮. 

As ప.---రాత్రి ఆ మోహ హ నాంగియొక్త క ముద్దులేంతన నవ్వుచేత గాఢాంధకార 

ముం వాసి పట్టపగటివలె చెలుంగును నిండుపున్నమ చంద్రః (డు ఆమె ముఖమునకు దృష్టి 
ని 

తగులకుండుట కై మన్మథుండు నిలిపిన దృష్టిపిడత సుమా, 

0 
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విదూ.._ ఇదేమో అప్రూ పూర్వమే, మరి మాసేపావారిపిల్ల కి కుకపు-తల్క పూస 

కల్గు ఎంత స్వారస్యం గా శక్కి.వున్నవి ! వయస్యా, అటువై న 

అని. వయస్వ్యా, 

ఆ సంజవేళ చేతజా బొంది చుట్టురా, 

దలను చదలినీడం దాల్చి నుంత, 

జంట నొప్పు దొడ జమేటి బుగ్గ లా 
రయ లా ౧ 

కొమ్మ గబ్బి గుబ్బ కోరకములు ! గాం 

విచూ,-ా బళిబళి ! మా పేపావారిపిల్ల కి (అనిరుద్దుండు విహాషరునికిం బెలియనీక 

చెవులు మూసికొనును. అవి లేవు, మెడలో శెండుపట్టుకోచ్చులునూ త్రం -వేలాడు 

తున్నవి, ; వయస్యా, ఇంతేనా? 

అని, సీను వయ'స్యా, 

ఊఉ చందున కాత బింబసదృశ ౧బుగ గుం డకనల్ జనించి యూ 

వీంచెలు చుక్క_గా నడువు బవింబముల౯ జితుమచ్చ దాల్సి మెం 

బూందుగ జాభరారసము మూ రుల లేంతగ నద్దికొన్న నా 

నుందరిగ బ్బగుబ్బక వసోయగ ముందెడి నము మి త్లేమా. ౬౦. 

విగూ+-అపిల్లమూాలం గా క ఫీశ్వరుడివై. పోతున్నా చేని వయస్వా ! "దెడిపో 

తావు సుమా! పోనీ ఆమెబాహువు ల. 

పల అట మున పముతు లా లా పిహతం పనామా, ద 

గ౯ ప ,__ఆకోమలియొక్క_ ము లవంటి నిండు సులు __సంభ్యాకాలకుందు 

రమచుట్టును లేతగా ఎఅుఫ్లం ప. కవుకలయందు ఆకాశపు నీలిమయొక్కు. 

పచిబింబము కొంచెము కలవె, జంబూనదిలో జంటగా నొప్వుచున్న వెద బుడగలా యా ఏ 
ఏమి ? 

౬ఒం పచందునికి తనవింబమునకు పోలిక-గా ఇరువురు కవల పిల్ల లు పుట్టి, 

లేతపషించెలవంటి యాకవలు చేహామధ్య మందు చిస్త మచ్చను గుండ మయిన చుక్కగా 

ధరించి, నెగా చక్కగా జా? భరా(దవమును లేతగా తమమూరులకు అద్దుకొన్న యెడల 

అప్పటికి ఆకవలు ఆసుందరియొక్క_ నిండు పాలిండ్ల సౌభాగ్యమును పొందు నేమో, 
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అని. 

స్క తాంశియు. దాంకనిమాతన 

యీకపదవమ వింతమోహా మిడుమరున్ని పసూ 

నాకలీత పాఠ రాజము 

లాకోమలిచాహునల్లు, లలవియె ఇచెప్పక౯ా! ౬౧ 

పిదూ.-అ దేదో పిశాద మని నేను ముదటసే ఇప్ప లేదా, మాపేపావారి 

పీల్లమ్మాత్రం (అనిరుద్ధుడు మునుపటివ లె-నే చెవులు మూసీకొనును.] మదనపాశంలాగ 

లేదుగాని యమపాొశంలాగ వుండినడి. మొత్తానికి ఫోలిక వుంది, బళిబళి! కనకనే నీకింత 

వెతపటిందె. ఇంకా? ఆబొబ్బట్రమవ లను వర్షిం చవయ్యా, 
6౨ ఈ ౧౧ లత 

అని, వినుము మి తమా; 

చ, హృదయజుం శాత కామినికి సితలు నేర్పుటకు౯, దదర్గ మా 
శీ థి 

మృదుచరణావతారమున మె చదవక, బరువంవుమంతతి చే 

పదిలము సేయు డిగియయు, బంగరుందా పలు, నిలి మొహ్మలు 

నృదవసనంబుం గొ దయితనాభీయు, ముత్తజు, లారుం జెన్నగు౯. 

విదూ,.__| అనిరద్వుని చేయి పట్టుకొని] చాపు! చాప్టర! వయస్యా మూడు 
న య 

ముడతల* యింతేవర్గ “నెలే మూ పేపావారిపిల్ల "వినళనుంచి కాగలించుకో గానే నావీ 

పంతా వళ్ళే అది తగలిననో టంతా వళ! అందు కెంతవర్శన కావలెనో? 
అని,--.. ఎంక తెలియనివాండ వు వయస్యా ! 

విద [ కనికగిముతో 3 మన్నించు వయస్యా, యిక ఆఎల్ల ని వర్ణించను, 

అని... అట్టియా చలువ పథ్యము -- 
a _ 

౬౧ ప.=ఏక పదమ=బక్కు_మృడి గా. “మోహము = పరవశీత్యము. ఇడు...బ 
ములుజాకలిగించునట్రిని పుష్పములతో చేసిన మన థుని పాళాయుధ | శేస్థ్రములు, 

౬౨ ప_దొర మైన మన్యఖుండు ఖాగ్య యయిన రతీబేవికి ఈతలు నేర్చు 

పుటగా యావన మునుపు౦,ల్రి నిర్మించిన దిగుడుబా3.వ ల పాక్కిలియు, అందులో దిగు 

నప్పుడు మెచ్చు౫ నిగిందుటు కే మృదువుగా నుండు: గిగా కట్టించిన బం-గార పు మెట్టవరుస 

బలె వళ్శితీయంబున్సు ఆమెట్లవరుస్నపై పాదములకు ధూళ స్యెదిక మంటకయు న్భుదువు 

గాను ఉండుట శై దారిగా పటిపించినట్లి నల్ల మొహామలుపట్లు రేకుబలె ఆ తరుణిమణి నా 

'గారును ఒప్టుచున్న పి. నేపథ్యము =అలంకారము. 
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(పంచ చామరము,) 

మృహాపలగ్న జల్లు పెంట మించుసన్న మం చగుళా 

రుపావ్నీదట్ట మన్న సంజజూజులోని చే కగు౯ 

. గ్ Te . తృపాక్ఫెర్ బుభూషరా ళీ కిక్క_లుక్ మెబుంగు చౌ, 

నుపావతార మంచు గాంత నూహా సేయుదు౯ సఖా. 

చిత, ఆఅహాహా | 

గండు | 

౬3. 

ఉపావతార మనుకొన్నా(డు ! ఉపయే యని యటుం 

అని, అట్రియాజగ (న్లోహిని 

ఆ. అట్లుగానె వుట్టన ore నగ పడు) 

నోలి నెదిగ ననుట యొప్ప నాదు; 

మార్పువొందురీతి మదిలోన. దశమ 

అనురమా యొ క యమరవూాయొ,! 

చిత. ఉభయమాయ సుమా, 

డర, 

అని, అటియాముదుూగును నన్నూ దేల్చినముహూ ము నాజి శ్రములో నృశి2ిషో 
ర ® జాలీ వ ఎలి (J) 

వుప్పవలయు నా (1 

విదూ,-| ఆర గతము] వయస్యునిదు;ఖ సుమో వాస్థవంగా “మీర మిరింద-గా 

వుంది, అయ్యో పాపము! అట్టికన్య వుండునా 2 కలలు నిజంగా  ఫలింమనా! 

((ప్రకౌళీము] వయస్యా, వగ వకు, నీకు మలు కలుగుతుంది. కయస్వ్యా సీవళ నల చేతి 

ఆమెను నేను తర్వాత యేలా౫ ఆనవాలు పట్టగలను 

అని. ఇదిగో ఈశిల్చముచే నెజుంగుము, 
శకట మ దా. బు ండావాడానాలా 

౬3 ప.._-మిథ్యామధ్య (అనంగా. నడుము లేనిది అయిన యా ఇలువయొక 

సన్నని పయ్యెద (పకాశమాన మయిన సస్ననిమంచుగా  నగపడుచున్న ది. (కెల్ల నిది, 

ఆమోననయనయొక._ సావడ యన్ననో సంధ్యా రాగములోనుండి క త్రేరించిన చకుగా 

నున్నది (జాభరావస్నెద్సి ఆసనొల్పునట్ట కమ్మోవిగలదైన యాతరుణయొక్కా నగలవరుస 

నక్నుత్రములు మెటప్రుందీగలుంగా నున్నది. కావున ఆకాంశ ర్మాత్రియొక్క యవతార 

మని నేను తలంచుచున్నాను. 

ఒర ప--ఓలిక = (కమముగా, సుళమాయొ =౫ అసుగలృయొ, అమర 

మాయు == దేవ లక్తీయొ, 
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[అని చీత్రఫలక ము నిచ్చును, విదూప. 

కుడు చూచి ఆశ్చర్యపడును* 
ల 

చత. |[నిర్వర్ణంచి] ఆహాహా! 'న్నాపియసఖభియే కన్నులయదులు నగపడు 

'చున్నదె ! ఏమి యీకిల్పనై పుణి ! ఏమి నావలిభాన్యము ! 

ఆ, మతియు దే జందమామయు వెన్నెల, 

వేగుతటీయు వెట్లు విరీయు నల్బు, 

ఇంవొ కురు అనయు సయిర్యురం గూర్చి 
౧౧ A) 

(హ్హా చదజడడతలి బా సానిప్రకః ౬౫ 

gy 

mm సిం గప; వ నషి వుంటుండా * [పకా TS [నిక్వె రచ, ఆత్మెిగతము ] యిటు ౦6, ఎపి ప్రుంటు Ie 

శము | వయస్వ్యా, 'నాచపలబుఈొని వన్ని ౦చుమా, పురి యీ మెను యథాపిధిగా పెల్లి 
| గు 

చెసుకోరాడా ’ 

అని. ఎవ్య'తెయో తెలియదు, మిత్రమా! 
క ఎలి 

వియూ,_-అయ్యో! నిజంగా నీవు అపన్నుడ వే వయస్యా' 

చ్మ త్ర ఇయువురయవ్య యు శూంచదినటు సమానముగా నున్నది ! 
గ య 

అని, వయ స్యా, 

మ, ముదితారత్నే ముమోము గాంచునవు జామోమే గనం జొచ్చితీ౯) 

మది రాకీ ద్యుతి జూడంబొచ్చిన నదే మాద్యన్షశ౯ జూచితి౯; 

నుదతి౯ "బే రషదగ౯ గులంబు. చెలియా నున్నయ్యె నా తెల్యి హో! 

యిఏినోం బం డిదినో పుల?ిక్కి యని న నలె స్విధాతృం డయోా, 

ఖా (a) { 

దమః “రుస్చంద ము సూచించి | వయసా, నాకుడయూూరు వదరుచున్న గి. 

లా టా గ ( క్ష ఆ! Pa అహ వే 

ఖయాం వి క్రిస్సున మళ్లీ ఆజనగసోహిానిపొందు కలుగుతుంది, త్వంగా యింటి8 

"వెలి ని దపోయి కెల గను, 
౧౧ 

టం. ఇనా లు _ ఆనక జ ల అతా 

£౬ ప, లేజా=ాకాంతి, -నేగుతిబి తెల్ల వాలు వేళ్, $8 = పువ్వు, వల్సు= 

పరిమళము, ఎవయు == సరిఫోనునటి, వేదడడరకా == వేదాఫ్యాసజడుం దనునపక్షీ కీని. 

౬౬ పః -- పుదిరొతద్యుతిక్షాజ= మాదక ములెన కన్ను లకాంతిని. మాద్యద్ద్శ == 

మ త్తెక్కు చున్న వోండ నె, సుదలికొజఅయువటిని, విధాత్భండు = (బహ. 
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అని... ఆంత ప్రుణ్యమా ? అయినను (బ్రాహ్మణవచనమును పరిగ్రహించితిని, 

[అని చితఫలకమును వతుమం దుంచుకొని కన్నులారం గాంచ్చి యున్తాదంబున | 

(దష ణాంతిక 

నవనీత సనాభి మూరి నె 
పవిభారా పరిభావి గా మదికా 

సవరించితి బాము మేలొకో 

వివరంబు౯ విసివింప్రమూ దయ౯. ౬౯ 

విదూ._ ఏమి యిది వయస్వ్యా వు త్తచి త్లరువేగ్న దా దీని ౩౦దో కింతిమనివి? 

రి 
౧౧ 

విదూ,.-వయస్య్యా, వయస్యా, హాహా ! ఏమిచయ్యవొచ్చును ! అమ్య్యూచి భ్రరు 

వని "నే "నెందు కన్నాను! పొపొత్తుడను మృత్యువులా?౫ నే నెందుకొొచ్చాను! [అలో 

చించి] కానీ యీవాకోలోనుంచి తామరలు నీల్లు తెచ్చి చేసా. 

| అని పరుగునం బోయి తామరలు 

కోయుట నఖీనయిం-చును, 

చ్మిత్ర..ఇ దే సమయము. | అని యనిరుద్దుని ఆకాశేవీథికం గొనిపోవును. 

వదూ. | శీతలోపణారో పకరణములు తెచ్చి] వయస్యా వయస్యా, [అని 

కడుంగడు వెదకి] యెక్కడా లేడు, [క్రింద స యిాచి త్హరువ్రుపలక  యిక్కొ- రో 

వుంది, | అని ఒలకిముం బుచ్చుకొని] వయస్యు ఢమయినా "నేను వేళాకోళంగా అన్న 

మాట ప్రకారం నిద్రపోవడానికి యింటికి వెళ్లా చేసూ! అక్కి.డ'కి వెళ్ళి విచారిస్తా, 

అక్కడ లేకపోతే యీాచ్చిత్రే ప్రుపలక'ని కృష్ణులవారికి వో ప్పగించి యీవృత్తాంతిం 

వారికి విన్నపంచసా, [అని పరుగున నిష్య-9) ముంచును, 

చిత్ర. ఈఫలకముచేత ఉఊపాస్యరూాపము (గీకృషాదులకు 'తెలియనగును గాక, 

నాలీరస్కురిణిచే నికేండును విదూపహళునికి. గానరాడయ్య, నాసమోహినీవిద్య చ 

నీయన ఈపచేయి తగులువజకు ఇట్లు మూర్భామగ్న (డుగా నే యుండును, నుహావి ద్యా, 

మందా కనీ పాసాదమునకుం గొనిపొమ్మ, | అని ఆకాశగవున మఖినయించి] ఆహో 

విద్యాపభఖౌవము ! 

చ. ఇబటీయంగ సుద్ద గీచినవహీక౯ా బురణిం చెడి రిక్క_ మొ_ల్పెముల్ , 

కణీజలదాళలో మెజువు |గాలుగతి౯ దివి నేం జెలంగెదళ, 
రద అంగనా ఆలనా... నా అంటాం... అకా! అఆ ఆలా... అరల అకాల లా ల ద కాల లం అ ద అంతా మమ ననబుపలెనెలననాజుబులు లావాని. వా ఎమనాయడానులానా ఆల. 

ర ప..-చామజుఓ యంతీ, 
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బిఆబిజ వగ గో తపృధివీధరవర్లముతోడ ధా త్రీయుక౯ా 

వజులు దవిష్థ యె తణటిమైునం గవబొంగర ముగ్గు కై వడి౯, కలో 
స్త (జే య 

ఎట్టి దెవసంవిధాన మిది ! 

క, వువువింటినోరుఛాకికి 

జవతవ్పిన చెలియ కిఠిసంజీన మణి౯ 
SR) 

దివిం శల చచ్చి ఒకు 

లెవ డేచియు సెంబునేని యెన్న ౧జేని౯, (=a 

తఈప్పుణిని త్వగగా ఉ్పుగ నిచ్చి కతా నయ్యాద, 

[అని నిష్క_9నుంచచును, 

తృతీయాంకము ముగ్గినీనది, ' 

శభ గారా ాలన్న. 

౬౮ పాన కతసంఘుములు జక చిన్నని గీజ పక్క _మణీయొక తిన్నని గీఅగా 

సుద్దతో గీంచినట్లుగా తెల్లని తిన్న సీజలు7గా కెనంబడుచున్న వి, నల్లని మబ్బులో -ఈమూల 

ను౦డి ఆమూలకు మెణప్రుందీ(౫ మెటిసినట్లు నల్లని యాకాఃకములో "నేను మహా వేళమునం 

బోవుచున్నాను. భూగోళము నాకు అతిగూ'గమై శండునై పులను ములిక్రి వేయ(దగిన 
జంటబొంగరము తరిమెనలో తిరిగినట్లు వర్ష పర ఏతములతోను కులాచలములతోను సజ 

Reso దిరుగు చున్న ది. == బొంగర ములో (తాడుచు బ్రైడు నటజదలవ లె భూగోళముగూంద 

పర్వతము లున్న తావు మిట్రగాను "లేనితావు లోతు గాను ఉన్నవని ఫా, కడమ సాటిని 

ఆలోచించుకొన వచ్చును, 

౬౯ ప, పువువింటిసోశు వారికికొ=పూొవిలుకాం డనెడు పిశాచుని చాధకు, 

ఇట్టి గర వనుం కా ఈ నీరుద్రునవరిట్ జీవన ప్రదుని. డివిక=ఆ కాశీమాగ్గమున, 



తుదీయా -క ముం 

అ-శంప్రవ్యం6ా 

స్థలకము 1.__కోణపుర్కి బాణుని సభామంటపము. 

కడేణు క్ర (క -వేశించును, 

కరే,_-[ఒబకపండ్లపాణక ను న. యీపళ్ళపొణకలో రూరి వుండి నాము 

ద్గులరాయణ్ణి సభలో యేలాగ కీవిగా వుంటాడో చాస్తూ వుంటాను. నా రాయడు 

కూర్చు చేయీ కుర్చీలో వాల్ల" చ్చేదాకా కూర్చుంటా, ఇదై చే నాకు సరిపోతుంది. 

నౌకర్గంతా నాపతుమే, నామీద రొ యెవ్వరూ కొండ్య్యాలు "చెప్పరు, [అని వెద్దయాస 

నమునం గూర్చుండి దానిని ముద్దు సెట్టుకొని] ఆయన ముందొ న్నే చేను 'లీవరుంగా 

గర్వంగా వుంటా, 

గం థీ ర వేది (ప్రవేశించును. 

గ౦ఖీ,__యిరోజు శెండిట్లో వొకటి సిద్దాంతం అవుకుంది, యీలాగయినా 

యో పెళ్లి నాకు తప్పునా యీశ్వశా ! [నిర్వ రించి] యీ మిద్! నాకుర్సీలో గడ్డి 

ముటి! ['వెండియు నిర్వ్లించి | కాదు కాదు కచేణుక ! కరేణుకొ 

క రే [గర్భముగా | అక్కడ కూర్చో. 

గంభఖీ, మనక ఒకరొకరికీ సరిపదే ఆనజం యి నొకాీ, 

: కకే_నువ్వు ముంద గొచ్చా చేపో? 

గంఖీ, నువు ముంద కొస్తావనే! 

కరే, ఏ పెల్లి తహ్పూలని 'మొకు[_ లు మొస్సు తు న్నావు? 

గంభఫీ,__-వుపకీ నాకూ 

క "రిఎఎ-నీకూ నాకూ గాదు గదా, 

గంఫీ. "కాదు. 

కరే__ఆయి తే ఆకలు పేకొచ్చి నన్ను శాగిలించిగొని నారు ముగియ్యి. 

గంఖీ... [పోయి తలుఫువేయుట నభినయించి వచ్చి] రా నతి, 

[| ఆని యిరువురును స్టాల్యంబు చెత చేతులు కడుపు 

చుట్టు రానందున జఒందొరులం గాణిలింపతేక 

మాన్సి ముద్దిడుకొనంబూని కడుపు లడ్డపడుట 

చేత సాధ్యపడక ఎంతయు యత్నించి భగ్న 

మసోరథు లగుదురు, 



తురీయా౦క ము. 49 

కరే.__యిడి నునవ్వ శాకపోతే పోనీ, యిద్దరం చెట్టాపట్టాలు పట్టుకొని 

నాట్యమాడ దాం న (ఇద్ద్బణు ఆఅశుచు పొడుదురు, 

(గేయము) 

ఆకలై తే వె) ఆడాడ తారాడి [భూను,.. 
మానునులను మింగి మాయం చేతాం, మాయం...మాయం, ,. 

చూడి యెకుగడా కొల్ల Sy తొడుక్కో.ని 

మంచు కొండకి వెళ్లి మృవొతాం, మ్ఫీ...మ్ము...మంచు,.. 
౧౧ జాని య ౧ 

న మొగ వేసాము సవాడ వేసాము 

ఆహిరి విటకారా లారందింతాం, ఆరం. , ,.ఆరం,, ఆహిరి, ,. 

కలు సం|దాన్కె._? కలంతా తాగని 
య U C౧ ౧౧ 

అన స్మ దా అని అకద స్యా కొర అరు అపాం 

మనలోనే యేమైనా మలికిత మొ సు 

నావే ఢీ లన్ని త్న్ న్స్ పెలిను, పచ ree 

( నేపథ్యమున మహాతూర్యధ్వనులుల 

స౦ఖీ,_-[గ(శేవణ మభినయించి | అదె! (ప్రభువు వ వసు స్తన్నా డు, నువ్వు జ్ 

కరే పోతాను, [అని ఫొణకలోే చేరును, 

గంఖీ,_దీనియిల్లు బంగాగం గాన్ఫూ యిదేమో యీచేళశ కొంప ముంచేలా 

గంగి, [అని ఏ పోయి తలుపు తీయుట నఫినయించును, 

Me భాండులు ప్రజ సేశించి 

యథావిభవము పకవారంబును (పవేశించును. 

సంఫీ,.--మామ గారికి నమస్కారము (ఆని చాణునికి (ప్రణమిల్లును. 

చాణు, క ల్యాణముం వత్సా, నీశ్రద్ధకు 'సంతోవుము. కూర్చుండు, (ప్రేయసీ, 

నీయళ్న మే మయినది? ఉప వా కంగీకరించినడా ? ఇపుడు స్వస్థముగాా 

గదా యున్నది! భవావాము చేయక చెండ్లియీడువచ్చినవీల్లను ఇంటు నుంచుకొని 

యుండుట యవమానము గదా, "పెం డ్రిచేత దానికిని మనకును ఎడంయాపు ౫లుసకుండ ఈ 

గంఖీరుని కిచ్చి వీనిని ఇల్లర్మటు ముంచుకొన నికశ్చయించితిని గదా. ఇంతకన్న డాని కేమి 

గావలయును ! అంగీకరించిన 'సంతోపువా'గ చెప్పుము (ప్రేయసీ 

/ 



ర్0 ఉప, 

రాజి--(సాణేశ్వరా,. ఏమి. సేయుదును ! ఎంత బోధించినను ఎంత బతిమాలి 

నన్కు ససేమిరా యనుచున్నది. నిర్బంధించిన అది (ప్రాణము విడుచున్సు నిశ్చయము, 

చాణు._[ కోపాచేశముతో je! e! 

గంఖీ.[అఆక్మగతము] ఈలాగానా నాకు తప్పునుగాక ! [ప్రకాశము] తతి 

జగతీనాయకా, ఏల నిగ్బంధము? ఉప సుఖముండు( గాక, 

(మదనము) 

దూరాన నేనియును గందును గన్ను లాగా 

స-చేకుపోనన యెద౯ నెన రూన దేని౯ ) 

_ఛారాధరాళిం గని సంతస మొందదొళ్కో 

సీ రియ్యకే యుణిమిన౯ శితికంఠ ముర్చి౯'. ౭0. 
భాణు.[ క్రోథా చేశేయుతో ] అంగీక రింప దేని యి(క నుండదుం 

(వనమయూగము) 

కానను దనూజ యని, కాజీయల నైతు౯, 

మాన నిక ఛాసటయు మాధవ్రణె గానీ; 

ఈ నినుంగు నామెదకు నితి యిడ సాగ౯ ; 

ఏనికకుం దొండమున నింగిలము సొచ్చె౯, 2౧. 

ముల్గగేకముల జేతేను వ షి సరకుగొనదంట ! మంతీ, కంచుకిని రప్పించి ఉపను కెప్పిం 

పుము, 

కుంభా.ఎవరోయి, అక్క-డ? [అని యగ్లిో కిలో నే పరికించి) దేవ్యా కంచు? 

యే పున [బాణుడు గడ్డ డుఖుముచు మసలు వడీవేయునుం 
దాం వ్యాకాటేద్థాం ల దుప డా లు సాదా. ద దదాతు దానా. అనా య అలా అయా. శాతాలు. నా. oo a 

౭౦ పనీ శేరుహానన = కమలముఖి. నెనరు = కరుణ, ధారాధర అలశికా= 

"మీఘపం౦ కిని, శిలిక ౦ఠము== నెమలి, 
౭౧ ప. రఠనూజ=కూ(తురు, కాటీయలకా= బాధలయందు, బాసట =సహాయుండు, 

నిసుగు=శికువు (ఉప). ఎదకుకొ = హృదయమునకు, ఈలి= ఈ లీబాధవంటి బాధను. 

ఇంగిలముజాఒక తెగ చేంపు అది సన్నగా జెల్టివలె నుండును అడి. కుట్టినయెడల తేలు కుట్టి 

నట్లు విపు మెక్కును, 

శలభ౦బు=మిడుభ, 



తురీయా౧క ము, ర్! 

కంచు కీ_..-[పవేశింది యాత్మగతము ] అయ్యో! "నేంటి కాలమునకు ఎట్టి 

పని నాకు సంభవించినది! ఇతరులది తప్పు నాతలకు ముప్పు! నాగతి యీగడియలో 

"నేమి కానున్నదో ! నాగతి యేమైన నేమ్సి ఆ మంగళవి గ్రహము ఉపకా యిట్టి కీడు 

గలుగుట! అయ్యో 1! ఇందులకా "నే నింతకాలము (బదికితిని ! హా! దైవమా! హో! 

వైవమా ! వీండుగో (పభువు. ఎట్లు వాకొందును! హా! (పళయకాలరుదుండుగా6 నగ 

పడుచున్నా(డు. చావాన్నిలో శలభంబువోలె పోయిపడెద. ఈళనికోపము నానో 
చల్లాణీ ఉపకు అపాయము తప్పును గాత, (సమీపించి [ప్రకాశము] జయము జయము 

జగదీశ్వరునికి ! (సన లేము] అచారోక్తి పలికితీని. నోట తడి లేదు. మాట రాదు, [వడ 

వడ వణ(కుచు] జగదీశ్వరా, 

బాణు,. ఏ మోయి నీ తబ్బిబ్బు? నీముఖము చూడంగా ఏమో బావువా ర్ల 

తెచ్చినవానివలె నున్నావు ? ని ర్భాగ్యుండా ! 

కంచు. మేము బ్యాగత్త గానే యుంటిమి 1 ఆమయేశ్వరునిపాదనులాన ! 

ఏలినవారిపాదములాన; ఆయినన్సు మతి, (అని గుటకలు మ్మిగ్రంను, 

చాణు.___పాపిష్టుండ్సా అయినను ఏమిరా? ఏమైనను? [అని కత్సి మాయునుః 

కంచు... అమ్మాయి ఉప గర్భిణిగా నున్నది ! పఫురుషు6 డంత;ఃపు పురములోనున్న 

ట్లు తెలియు దున్నది ! 

చాణు._ ఏమి! ఏమూ ! జప గర్భిణి | పురుషు. డంత;ప్ర?ములో ! (ద్రోహీ 

ఇదా నీమాట! (బ్రోహీ, నీవు కూర్చితివంట రా ? 

[అని కత్తితో పొడువ నుంకించును. ఆహ్హాదనుండు కిని పట్టుకొని 
తిప్పించును, కంచుకి కృ తాంజలిమై వినయన(ము(డు నై యుండును, 

గంఫీ,. [ఆత శ్రగతము) ఇందుచేత నే పెళ్ళి వొల్ల నన్నది ! ఆహాహా! 

చాణు,-ఓపసనోపహోేపో ! నాయింటనా విటక్రోలాహాలము ! ఓరీ (ద్రోహు 

లారా! [అని ధ్ర దాోసనము డ్వినుటుకొను, అందటు లేతురు, 

Hon we 

గూళీవాశీకికింతులా థుతి వాతి బుడమపికా భూర్గట్ని ఏతి గా, 

స తాజడిగ దెసదెసళా జ లైద౯ వటం ల్లా, 

౭0 ప,_-ఈభూలోకరును. _ ఇటునటు ఆడించుటచేతను కొట్టుటచేతను ; నుగ్గు 

నూచము చేసి శివునికి (ప్రీతి గలిగిం చెద. (ఆయన సంహారము వేయువాండు, ఆపని శ 

చేసినచో ఆయన క్నొశ్రాంతి పొండినవాయడై ఆనేవకు నన్ను మెచ్చుకొను నని భా శైల 



గ్ర్లే ఉప, 

సా లోలజ్బాసకువ్రుల్ రాట్నము గొలిపి యజాండ వజంబు౯ చెమల్తుల్, 

వే లంఘాచంగతః౯" నిర్విధి యహరిగ సీవిశ్వము౯ ఇాతొనర్తు౯, ౭౭+ 

ఇదె యిఫుడె డానియంతేఃపురము సొచ్చి 

[అని పటపట పళ్గుకొటుకుచు కోపావేశ మాడుచుండును. 

రాణి, అయ్యో నాపట్టి | 

ఆహ్హా, అయ్యా నాసోదరీ మం౦గళమూర్తీ, ! 

గంఫీ. [ఆక శ్రగతేము] నాతంటా తీరింది, యీగంద? గోళంలో నాయదృష్ట్యం 

మంచికి 1 

బాఃట,- దాని వెలువునిం బట్టి మెడపట్టి యీతీరున నులి మెదను. 

[ అని ౫౦ఫీ వేదిని మెడ నులుమును, 

సంభి,_.కో (అని మేడ్చి] అయ్యూ! అయ్యో! అమ్మ కొక్కగ్లి ! అమ్మ 

కొక్కుల్లి { a 

వాణు, ద్ ' రృాన్యమాపషితుండా, నీయవల కణము చేత నిట్లు సంభవించినది |! 

పాడుముండకొడుకా ! (అనికొట్టును. గంఖిగ చేద (క్రింద పడి దొరలి 

తప్పించుకొని సోయి పంజనము నెనుక 

నణంగును, కరేణుక పాణకనుండి దొరలి 

పెద్ద ద్వా౭మునం చాజపోవును, 

బాల 

క. చెసెసి (గద్దల కిద 

దాని మహాంభోధి కిండితల మున దాంతు౯, 

చే నాతో రుడు నొరిం 

గానక దద్దహమునకు(, నట్టుండు వాని", ౭3, 

| 

వ్యూహం౦ంబులక = కొండల నమూహాములను, భాజిడిజశిలావర్ష ము, లోలత్ = చలించు 

చున్న, అజాండ (వజంబుక = (బ్రహ్మాండ 'సమూపహా ములను, లంఫఘూ చంగత కొ=-దా(టుట 

యందలి నేర్పుతో, ని ర్విధి=(ట్రహ్మ లేనిది గాను. అహరి = విష్ణువు లేనిది ఇను, 

విశ్వముక£ =లోేక మును. 

85 ప,__-అంభోధి= సముద్రము, తద్ గేహమునకుకొ == దానియింటికి . 



తురీయాంక ము, 58 

స్థలము 1],మందాకినీ (ప్రాసౌదము, 
ఉ పాూదిరు ద్దు లు 'సంగీతగోష్టీ గా (ప్రజేకింతురు, 

| ఆహ్హాదనాదులు స్థంభములందు లీనులె యుందురు. 

చబాణ.(డు నేలతలుపును ఎ చి అల స్ప తలసూఫును, 

ఉప. ఆర సుల్లా, (ప్రేయసిని కాంతుండెట్లు తప గే డానిని 

నీదివ్య గానయునం శ్రాడుము, 

బాణు.--(ఆక్కనతీము కోప ముతో] జప “ఆగ్యపుత్తా!” ఇంచుక 

శాంతితో |] అయినను 'పండెకలో మహా పురుషుడే, 

రాణి. [నిర్వర్ణించి] అహా ! ఇట్టి మల్లుడు వొరకుట మహాభాగ్యము గాదా | 

అహ్లో. ఏమి నా చళ్లెలి పుణ్యము : " ఏమి మా పుణ్యము ! 

అని, =| సే యసీ, 'కాంతే ౦గ౮ార్చ కాంతు( డిట్లు నశకచుకొనవలయును, 

(మధురాక్కుర +) 

SD శిష్య(గా, గృహదీపకళికంగాను, 
దయ వొలంక వివిధ భోగ దాతృ య 

అయము గానవననర_ క నగల న నస్టుం 

(బెయుం డఖలజన తిం సన్న వె తీర్మదభోగ మేలా! ౭ ఈ. 

rc 

అని మలి |; పియునియాడల (యస్ యటుండవలయునో నీముద్దువాక్కు-ల 

నావీనులకు విందొనర్పుము. 

ఉప, _-ఆగ్య పుత్తా)) నా నముషబాయిపల్బు_లను మన్నింపవలయు, 

(ముధ్యాకి)-౯+) 

కాంతుని దన మేటిదేవుగా గురుంగా దొరంగా౫ 

సంతసంబె 'మొగానం వోంప సంతాన పాదపంబుగను 

సాంంతము€౯ా చేంతలుం దాను ను నతసికి తనకుంగాం గాక 

కాంత రెం డిండ్లకుం a క'లుగునోజను గొ”ల్వవలయు* ౭2౫. 
తకాదాదాయంతా 

౭ర ప క అయము = శుభము, అర్హాంగల మ్మీక్--ఫార్య 

పురుషుని చహోర్ర మని శాస్త్రము b 

ex ప, _సంతొనపా' దపం=కోల్ప వృక్షుయు _ సకలము నిద్నువాండు అనుట, 

స్వాంతము==రునస్సు, ఓబజకొ =నిథధమున 



గ్ర్క్తీ ఉప, 

ఆహాహా 1 ప్రయా, నీచ్చుదువాణి వినవినం దృష్ట “"హచ్చుచున్నది ! 

త్త. నాకు గీరి 'తెచ్చితివి నాకానా, 

చాణు.[ పెకి దుమికి ఆత గలేము] వీనిం జూడ నా మొదటికేఫము మొక్కా 

వోయినది. అయినను అనాసురవృత్తమును ేనొల్లను, ((ప్రకాశము] ఓరీ పట్టుండు 

వీనిని, (వాణపరివారము అనిరుద్దుని చుట్టుకొనును, 

బాణు, = ఎవండవురా నీవు? 

అని. | లేచి] నీయల్లుండను మామా. [ఆని కత్తి దూయును. 

బాణం. శీ! నోరా! అల్గుండవా మల్గుండవా ! 

[అని అనిరుద్ధుని క త్రీతో వేయంబోవును, 
ఆహ్హా. [అక ర్రీ పట్టుకొని] నాయనా, ఇట్లి మల్లుడు నీకు సులభుడా? మహో 

పురుషుని 'సత్కరింపుము, (అని యడ్డ పడును, 

రాణి. ఆర్యపుత్తాంా ఉపను రత్మీంపుము,. 

బాణు.[ రాణిని] a) దుర్జాతా ! [అని కుమారుని గోడకు విసరి] రారా 

దొంగా. [అని అనిరుద్దుని చీరును, 

కుంభ. | అత్మ గతము] హా! ఈమాటు నారాయణు(గు ఈదివ్యమంగ భరూప 

మున నసురనాశార్భ మవతీరించినా(డు, కాన, జగజడాన చావు, రాజాజ్ఞ. 

[అని షన చుట్ట వేసికొనును, 

గంఖీల బేదీయు న చ చేయును, 

ఉప.*,--అర్యపుత్తాం) నిన్ను ౬ గాదుకొమ్ముు మానాయనం గావుము, 

అని,..-(పేయసి), భయపడకు, 

[అని యాయువఫము పొాఅవై చి కంభాండుని 

(త్రోసి గంభీర చేసిని కడుపు వం దన్ను ను, 
ఇరువురును మూల కొకండు ఒజగుదురు. 

కుంభా.._| కడుపు పట్టుకొని నొప్పి సూచించుచు, అత్మగతము ] 

క, సీలోత్సలకో మల మో 

బాలుసిమే నేదొ యొక్క. (బహ్మస్రైమురా ! 

గంఖీ..-| కడుపు పట్టుకొని యేడ్చుచు] 

ల ర Ae 
(బహ్మాస్త్రమువ లె అప్రతివాతీముగా తేగులుచున్న డి,  నెద్దనల్పకొండను చిన్న వజాయు 



ళు న ల. 
త్య 

(నెఫఖజనై క పేద్యరస బగు [పసశాపర్ను దీయనాటక మువలెం గాక 

కోవులముతినుగ మా బస దృన్య పబంథం ౫ాకటి అయా మాత్ర 

[పయోజ:యము వ చి యుశని, నన్ను, విక మసింహవు ర్యాంధ 

భాపాభిమూనిసమాజమునామను మదరాను విద్వన్మ నోరంజనీసమాజము 

వాగును కల నాగ్ కణయము నెప్పరికింప(జాలక, నాకుం (బపభ 

యు తీశికయు వోమికి అనుగుణాబుగా ఈ చిన్నిరూపకమును రచి 

య హల. గణక యమునకు నీపుఅఎహ్యాదయు అగు వినా 

నులు పనా, 

పో వెకురాయశొ స్త్రీ: 

te l, య 1001, 





శ్రీ 
ఈ నాటగమును 

ర్శకాగానకలా నాగదులునుూ 

సాం౫ వేవములం దథిణులును 'నర్వదర్శ నములందు నదీష్ణులును 

'నం'స్క్బుత (పాక తాంభ (దావిడ కూటు మహా గా పైంం'గ్లేయ (గక ౭గాల్రి 

నాద్యస్రాదశ భాసా లకు లకు ణాభిజ్ఞ సాగ్వభె "ములును, 

న్ SS ఇట అ న వ్వ అస షు 

దావిడభాపా ఎ లాలజి దర్శన ప్రవర్త రకులును, 

నుదరాస్ (సెసిగెన్సీకాలేని డైలాలో (సౌ _క్షన భ'సా మహోపాధ్యాయులున్సు 

బీడి స తక న! 

అణగ 

నన్మన్మి త్రరత్న్న ంబు 

తాత చ?) మిచాచా శి 
య 

యుత కేషగిరికా నులు ఎకు. న. గారి (౫౩ యై 

వష నేం. 

ae 
[౮ 





తురీయా౧క ణు ర్న్. 

సలాది నల్ప మా దం 

భోళికరణి వీనితన్ను (ముచ్చిలె నన్ను౯ ! ౭౬. 

జన్మజన్మమునకు నాకు ఉస అక్క_అలేదురా బాబూ]! 

[బాణుడు నాగపఫాశమునో అనిరు ద్గునిం గట్టి 

"వేయును, అనిరుద్దుండు నిశ్చే షులడై పడును, 

గంభీ,..ఏమి మహా,ప్రభువుమహేమ ! 

కుంభ”. మేఘునాదునిబ్రహా స్థ్రిమునకు ఆంజ నేయులువోలె ఇత డేసూ కారణ 

విశేపముచే ఈసర్చా _స్ట్రమునకుం గట్టువడినాండు. కావున మనలను నొంపవచ్చువాండు 

వుణియొక(డు కలడు, 

బాణు.[ కుంభాండున్చి ౫ంభీరుని లేపి] ఓరి నిర్భాగ్యలార్యా వీనిం జెజకుం 

గొనిపౌండు, వీనికి చండికాద్వీపములో అంభశకార(ప్రాసౌదము -కారాగ్భహము, గంఫీ 

న్న ర్యా ప్రకృతీము నీవు కావలి. 

గంభఖీ..._.[నొప్పికి డొక్క పట్టుకొని] మహా ప్రసాదము, 

జాలు, మంతీ, ఈవిల్లకు భాఫంతిద్వీపమున నక్నుక్మ పొసాదము కారా 

[ అని నిష్కు_ 9)మి౦ చును, 

[ కుంళాండగంఫీ రాదులు అనిరుద్ధుంగాని నిష్క.మింతురు. 

ఉష,__హో ! ఆర్యపుత్తా ! [అని మూర్శ్భిల్లును, 

రాణి... అయ్యో, నాపటీ ఆశ్వసిల్లుము, ఆశ్వేసిల్లుము, [ఉస ఆశ్వ సిల్లును, 

రాణి. రా అమ్మా, బయలిగాలి (ప్రాణ మిచ్చును, 

వాము. 

[అని ఉవం దోడ్కొ_ని నిష్క_)మించును. 
ఆహా._ ఆహో ! పము యాశ్చర్యము | 

ఉ. నా యనుజాత మేమి ! కుహనావిధి మ మిటు కన్సెఅంగి తా 

సీ యసహాయశళూరుని రలీశసమానునిం గూడు కేమి! యీ 
మో యిది దేవనై తవము( బోలెడు మా కిట లగా యెగా! హా! 

నాయన చండ దర్ప ప బడిత. రన ద్ధతుం. జేమి సేయుదుళా! ౭22, 
షా ద... దద అజ. టాటా. ద వ ద = 

ధము క్రూల్నివట్ల టు 9 చిన్న వాడయిన య. వ నన్ను _నొంగలించినది (నాశముచేసినది) . 

men వాము = చెజసొల, 

౭౭ ప. అనుజాత= చెల్లెలు, కువానావిధికా = కపటోపొయముచేత, రతీళే== 
మన్మథ. దేవ కైతవము = చేవతేల మాయ. లన్గా= మేలో, ఎన్హా = కీడో, చండ,,, 
తుండు = తీవ వ గర్వముతో కూడు కొన్న యుద్ధమునందు విజ్ఞవీంగు వాండుం 



58. ఉప, 

క, నళినియు నభోమణియు న 

రిల నెంజొరుం గూడిభాడి మెయిమెయి నుండక 

"ఫెళ ఫెళ నుజుముచు మెజుముచు 

(బళయఘనాఫఘనుండు వచ్చి (పళయం బొసంె౯, 2౮ 

"నీను పోయి శివదర్శనము చేసికొని మంగళావసానము వేంయకోనియెద ను, 

[అని నిపమి౦చును, 

తురీయాంకము ముగి సినది, 

క ల దు. అకద. చ కాం. 

౭౮ హ__నభిని=తౌమరతీం గ. నభోమణి=సూత్యుండు. టౌడి మాడి=కలని మెలని. 
మెయి సుయిక = లినుష వరు గా. ఫఘనాఘనుండు== కర్ణి రిచుచున్న సుఘుండు, కూడి 

బూడి = కలసి మెలసీ....-నిరుషద్రవమున నున తు జా నరు ద్లులకు బాణుడు వెటుపు 

చేసా నని భద్య ఛా, 



పంచమనమూ ౦0క ము. 

అవున ఫాల 

స్థలకము 1. ఫాంంతిద్వీపషము నత్యతపాసాదము, 

ఉష (ప వేశించును, 

ఉహ... ఎవ్వరును దృష్టిపథమున లేరు, ఆందటిను కను మొజుంసీ వచ్చితిని, 
[క్రిందికి తొంగినాచి] [క్రిందిభూమి యగపడుటయే, లేసు. చిత లేఖకం'హడ అక్క_ట 
లేనియీ దుఃఖజన్మమును ఇక్క_డిరుండి పడి సమా ప్పి నొందిం చెద, 

క, సారీ 1 పీ కిచె నాకడ 

సార్మిపణావాంబ్బు నర మొసంగుము తలి, 
౧౧ 

వారకి (పల్జఏ నా కత, 

డే రమణుండు గా చితయే సఖ గాగ, ర్మ 

[ అని దుముకోను., 

చి లో వే ఖు ఆకాఫయా కము. (బ వేశించును. 

చిత్ర. 

క, మూడన్ర పతిం జూడవు సఖిం 

జూడ వ్ర గర మెననుంచమూా ర్తి 3 

మాడిగయ (బాణంసఖీ, యూ 

పాడువిధిమతం బె సిన్గపణీ చెద a! ౮౦, 

[ అనుచు మధ్యనిలువులో పట్టుకొని 'మేడమోశికి 'తెచ్చియుంచి సేద జేయుచు] ఆశ్వ 

సీఖుము సు ఆశ్వసిల్లుము, 
౧౧ ౧౧ 

ఉస.[కన్ను దెజచి, ఆక ్మ౫'5ము ] చే చెచట నున్నాను. ఉపను గదా, 

నుందభాగ్యను గదా, మృతినై గదా పడితిని. ఇ దేని జన్యాంతరగమా ? సద్. యే 
me త ద -_ ల ద. న. కానా ననా కా 

౭౯ ప వారక =తీప్పక ప్రతి జనికొ=ాఎల్ల జన్మములందును, 

౮౦ ప= మోడిగక పంతము గా. విధి ఎనియల్రియొక్క. 

= ఆ సహాజ పస = నా త్ర ము, ఆశ్వసిల్లుము= ఊజడిల్లుము* హర్మ స పృస్థము మేడసె తల 

గి 
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లోకము ? [చి త్రశేఖం జూచి] ఈదేవక మయొవరు ? చికశేఖగా నున్నది! [కలయం 

గని] అదే యీహర్మ్యపృస్థము. ఈమె. నన్ను. గాదినది. స పకాశరు] చిత్రశేఖా, 

చ్మితే,_-ఉస్మా ఏమి యిట్లు చేసీచిఐ? 

ఉప్క--న "న్నేల కాచితీవి! 

చిక్ర.._-ఓసీ గోలా, 

క పతి యేమి తప్పు ne 

నును. డగర్భన్థుం జేమి ఫౌం (ళొనరించక్ ? 

వెత నేమి నేను గుడివీతి * 

మృతి నెక్కట మాకు మువ్రుర కిశుటకుం జెనియా? ౮౧. 

ఉప, నేల (బదుకొవలయును సఖీ ? 

చిక్ర._ఏల యట్లు పల్కె_దవు ? 

ఉహ, సభ్బీ 

సీ, ఒడిలోన "నేను లే కోలగం బుండని | తండ్రి! నేం బగడాన చెతి, 

నన్ను6 _గ నేయించి కన్నే డినమైన | తల్లికి నే విషవల్లి నైతి, 

(పాణంపుష భోణంబు పగిది న న్నోమెడు | నన్న కేం దలవంపువ్యాధి నైరి, 
జయ్ నను( గోరి తేన్న్మ ప్రాణమునకు దెగించిన | డయితుని కే బంధదా(త్రి నైతి, 

తే, (పాణనాథుని నేం గొల్చి బంది నైతి, 

తప్పు లేక కోలపతాక చెతి, 

డెప్పరము మాని సక్తి నీవ చెప్పవు 

మాన మే.దినవెలందికి (6 (బాణ మేల ? [అని యేడ్నును, 

చిత .[క న్నీళ్లు తుడుచుచు] ఏడువకు చెలీ, ఏడువకు; సతీమతేల్లి క నీ శేటి 

కొఅంఠ ! నాజశనము "నిఅచేజీియుండిన మో కీయిడునులు వచ్చియాండవు, 

[ఉప యేడ్చు మాని ప వను, 
దాము. దందా ద నాలాల మాయయా దద నా 

౮౨ ప,-జఓలగంబు ఉండని = కొలువు తీరని, క సేయించి == అలంక రింపించి, 

వల్లికొ=కీ(౫ను, పగిదికొ=ావ లె, ఓ మెడు=రక్నీం చెడు. దయితునికిక్షా= _పొణనా థభుని కి, 

బంధ ద్మాత్రీకొ= చెటి గలిగించినదానను, బందిక్షా=ఖయిదిని. కునీలపతాకక = వెడునడు 

తకు జెండాను, టదిన=పోయిన, 

అధృళ్య కగణి=ఒరుల కగపడకుండుటకు సాధన మైన విద్య. 
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చిత్ర. [ ఉహాసృదయముం దాశకి] సఖీ నీగుండియ లింకను అదరుచున్న వి, 

సమాళ్విసీల్లుము, సమాశ్వ సిల్లుము, 

ఉహ, ఈ మందభాగ్యనకై నీపడిన శ్లేశమును చెప్పము, నీ సుసర్మిత్రము నా 

జార్భాగ్యము నడంచి సమాధి నొసంగును. 

చక్ర. నాయడు నీమీద మూనాయన యేమి యుద్యమిం దున యెజుంగ( 

గోరి తత్నిభలో నద్భిశ్యకరణిమై నుంటిని. (ప్రకృత మెటింగిరిని, వారు మాకడకు 

మున్నే వ మి మ్మిరువుకను ద్వారకం జీర్చుం దలంపుగొని మికడకు మెఅప్రవడినీ 

వచ్చుచుంటని. 

ఉప, _వుణీ యేల యట్లు కొనిపో వై తిని సమే? 

చ్నిత,__ దారిలో నారదులవారు వారంచిరి, 

ఉపుం-టహా ! ఎంతటి పొపాొళ్యు రాలను te లోక కకుటుంబికి సయితీము అనను 

కంపనీయ చెతిని ! 

ఆ. చేవమూాని యసాహా! న. 

జి వెప్ట నాకు బాలి లేక; 

సిక లలోకులకును సి ల 

పీణుగు వైచు భాగ్య వియుతు పుత్మాదః ౮౩. 

చడ్డకాలమున వ మం-చివా౭ కింగాడ ద్వెషము కలుగును. 

చిత._నశేయోని శేతమువ నై వాట్లు చేసిరి, 

ఉప -నాకును గ్రేయనూ 
చిత._నీకడుపులోని మహాపురుషుని శిశురాపలాలితుని న్మిప్రాణ నాపనికి "కానుక 

యిచ్చుభెగ్యము ఎవరిది 1 

ఉప. _ అంత భాగ్యమా | ! 

చ తే.-అం౦తేక న న్న్న -వేయిముడుంగలు, వలి యిట్టి దారుణ? ౦గ్ధములు సేయ నని 

నాకు మాటు యిమ్ము. 

ఉఆప,--నీవు దివ్య పఫావవు, సాడు నా(ప్రాణేశ్వరుని నాకు చూపుము వేని మాట 

అన్నద దూప సీకో తాలు నాది గాదు, 

౮౩3 ప,---దీన మందారుండ్ము= దీనులపాలిటి. కల్పవృతము.. జాలి = దు:ఖ 

మును. జాలి=కనికరము పియుతుకొ=-హీనుని, 

గంతవ్య = పోవలనీన, (పాసాద పృష్టమునక్షా = మేద వె తంరున, దీవ= 
అ ® ౬. అవి 

కాంచి, 
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చి లే... ర౩గమ్లు, నా దతనిని నీక్షం దెచ్చిరిని. చేడు ని న్నతనికిం సోనీ 

పోవచ్చితిని, [అని ఆకాశయానమున ఉషం గొనిపోవునుః 

స్థలకము 11---ఆకాళశము, 

ఉఊహ..-సఖీ ఈయాశకాళీగమనము నాకం గడువింత గా నున్నది, సఖ్సీ నాతప్పులు 
మన్నింపుము, నిన్ను బహ నాకై చేసినాడు, ప్రాణసఖ్సీ నాప్రాణేశ్వరులు ఎట్లు ఆక 
గింతురోో ఎట్లు నీదింతురో, ఎ్టెట్లు కాలము పుత్తురో వెప్పంగలవా ? 

చిత... తెలియ దా 

ఆ, నిన్ను బాసినట్టివ న్నెకానికి నెట్లు 

కన్ను€౫వకు నివుర గలునమ 1 
Or = 

ఆరగించు టెక్కు యభధభినయం బపు జుమో; 

తుణము యుగ మటంచుం గనంగ తేరా? రాద, 

ఆహ, [నిశ్యసించి] ఎంకడారుణ ది త్లను చెలీ ! అలలో 

జో కము Ruse A Kream A ఇప హు III దండికా దీపము, ఆంధభకా రప్రాసాదపృస్థము. 

చిత, ౫ ౦తవ్య దేశ మునకు వచ్చితిమి, ఆహా! ఏమిమంచిసమయము ! చూడు, 

ఇకండె నీపాణవల్డ భుండు (పాసాదప్పష్థ మునం బరుండి యు న్నా (డు. 

ఉప, జొనాొను, దీ ప్రిచేత నేగాని అకృతిచేం దెలియరాకు న్నాండు సఖీ, 
చి[శ్ర...__నీకృత్య మెంతదారుణ మో ముతనిభాపితముల "నెటింగదవులే. ఈకము 

శిఖగమందు ఈదట్టం పుటాకుజీబులో నిలిచి పరకింతము గము. [ అటు చేయుదురు, 
శ్రీ ౧౧ 

అసిరుదు6 డు యథానిర్ట్తుండు (ప్రవేశించును. 
యె సా 

అని._[ దగ్గ న లేచి తూర్బిండి ఊర సము సూచి] ఆహా! నాకొక సాధనము 
౧ అ q 

దొరకినణి! 

ఆ, కప్పుమాలి కాండ, ఖంజెందుతరి నెక్కి. 

వంందచెబు వలుశే విన్ను వాం 
౧ రా 

వ తానా దన ద అల న. డలం యా. అమ్తాప్ష లు 

౮౫ ప.--చందనిలోని నల్లనిభాగ మశెడి యోమాలిమ, చంద్రరేఖ యెడ 
పడవ నెక్కి. కగణము లనెడి తెడ్డు వైచి అకాళ మనెడి యేటిలో వడివడిగా జరుగు 
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నురవణింతు వహహా ! యుదికి కే విచ్చెదం, 

జెలియ యుంకురెవ్రం జేరు నన్ను, ౮౫ 

హా! లతకు ెట్టండు గడా నిశావరుండు ! ఓయి ద్విజరాజా, 

ఆ. రెండు కరములందు శెండు చేతులు వట్టి 

యుషను ఏచి నాకు నెసగనయ్య ; 

అట్లు నేయ వేని యు నన్నే యె త్రీ 

యుష కొసంగి సుకృత వొొంందవయ్య. ర్ం 

ఏమియుం చేయవా ? కాలకూటసపనోదరుండవుగ దా, 

ఉప..---సన్నిహళను న న్నెటుం౫క యెంత తపించుచున్నా (డే ఆర్య పుత్తుడు! 

చం ద్రునిశేం జ్మకవాకముల కగుగతి దై వముచేత మా కయినది? [ ఉటుము, 

అని,.-[ఊ ర్వ మూసి] ఓయి మేఘుండ్యా నీవుపకరించెద ననుదువా? అస్టైని ? 

ఆ. పకపఠశా యటంచు. బవి (మో భరువు 

లులికి తావుదప్పు టుర్వి నిజము ; 

అ శై యుటీమి నీవు ననఘూత్నే యు? లింపు 

ముషును నాదు పేరు టురమునకును. [ఈటుము, 
అని. ఏమి ? ఉసను గు రాటు నందువా ? 

ర్ం ఏయువిద మేని మాలను 

సయ బల తటిన్నృతల్లీ నిగుజు గవిసి య 

చున్నావు; ఆశ్చర్యము గా నున్నది ! నీకో బంగారము శ్రేవుశా నిచ్చెదను ! నన్ను నీ 

పడవలో ఎక్కి-0దుకొని న్నాప్రాణేశ్ళరి యుండు రెవునకం గొనిపొమ్ముః 

నిశాచరుడు= చం దుడు _ రాతునుండు (కూయడు ననియు భా, 

౮౬ పః-- కరముల౦దుజనీ చేతులును. వీచి=నిసరి, సుకృతము = ఫుణ్యము, 

సన్ని హీ తను == చెంతనుస్న దానిని, 

గ౭ పపవిజాషం గ నిష జాయుధము _ పిడు నట, ఖీరువులు = పిటీకి వారు. 

శ్రీలు ఉఊర్విక జ=భూనిలో, ఉరలిం పుము =ద్"రలింపుము,. 

రర న. చెట్టుదావాస్షి కి మండిపోయి నిగుటు గప్పి శోలకుం గూలక 
వ 5 ల్ ష స రై aoe అట్లు నిలిచియున్న నెట్లు కళొపహానముగా నుండునో, అట్లు నీఫాగ్యయగు మెజఫుం 
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'శ్రు యున్న చావ హూత త్రభు 
య 

వో యన జూపర్రు, నదియె యుప. సుమ్ము సఖా, ౮౮ 

ఉప... చెలీ, ఆర్య పుత్తు)ని యీపరి దేవనమును "నేశెట్లు సహీంతును ! 

ఆని _నీయువిదను డిందుపణిచినందోలకు నీవు అలిగాదవా ? అయ్యా 

జీమారా మటి యేమియ:౦ జేయ వేని, 

లం నెల ( ఆ. ధరణి నెల్లవారు దాత వందురు నిన్ను, 

క్కకోర్కి నాకు నెసగళవయ్య, 

వుడమి కెల్ల నమృతపూరంబు వరి రి ంచి, 

పిడుగు నొకటి నాకు వి విసరవ న్యూ, రా 

ఉప.__ అయ్యా చెలీ ఈవీను లేమ వినుచున్నవి ! | ఉటుము, 

చిత్ర. ఉటుము ఇటవెటకు ఆలికిపడిన చిలుక్రగా పోయి యీాము త్యాలహార 

మును నీమనోవల్ల భుని కిచ్చి తత ణమే కమ్ము ఇదె నిన్ను మార్చతిని, 

[ఉప చిలుక మైనది. "పెట సెట ఉబుము,హారముకో చిలుక అనిరుణ్గునిమి (ద (వ్రాలును, 

అని ఆహా ! వారిదా మహోపశకారీ ఇదె నీపిడుగును (గ్రహీంచెద. జన్మ 

జన్మ మునకును డను! | అని చిలుకను సహారము సెదం గొని, సుఖస్పర్శ 

మఖినయించ్చి పంకించి ] ఏమి యిది పిడుగు గాదు సహారము శుకరాజము, ఆహా! 

ఏమి దైవవంచన ! ఆహా! ఇ దేమి నింత! 

తే పస సకుబ్య్భ్రుజువిక జ జగ్గు సరి వ్ ప 

కము ప చేత మ. ముంచు 

స్తనయుగ ముతోడిభామవతంబు. బోలి 

చిత్తమున కక్కు సీముద్దు(జిల్క- యక్కు_, గాం, 

దీనితో హార మేమి ? ఇది యెవందో బుగ్రమంతులది పంజరఫు. జిలుక్క తెప్పించుకొని 

వ శస కక్ ఫట స 
గుర్తుంబట్ట్రి ఉపను "₹లిసికోవయ్యా ఓమిత్తు9ండా, 

౯౦ పః,-_-- అక్కు_=వ కిము, 

బరి సుంకురదికా రల తాకిడి! 
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వచ్చి తరువాస సులవాటులేఘి ఈటుమన కలికి యిటు బడినగి, దీనిం చేశ్చిద, 

[ అనియె_ట్టి యక్కు.న నిడికొని ముద్దుగొని యుపలాలించుదు] ఆహాహా | 

ఉ. మాటలు నేర్పి శీష ప్యవ లె, మాటికి. బం డిడి బడ్డ ౩ వడిక్, 

'మటికుచా దులకా నిలికి మె మృచు ముప్పిడి కాంతుసింబ ల౯ 

గాటుగా జెల్తెలినిగాం జెలునల్ చెయిపవ్డ కున్నను౯, 

రాశయొసంగినో చిలుకరాశిరొ సీకును బంధన్యకియల్. 0 ౯౧. 

ఆహా ! ఇట్టి హాగమునే మన్నా మాంకితీమును (వ్రియావత్ 'రహముల నే కలంకరణ 

చితిని. (మెటుము. |] ఈమెజుమునం దెలిసినది, ఆదే యీహారము మేఫఘుభవ 

స రచించినది, విద్యాధర దకవ్షి మాతాతకు కానుక యిడినది, [ మెటు 

ము.] ఇవి యేమి యీయతురములు, | చదున్సట నఖినయించి ] “ఉపి! ఆహాహా 

| అని ఆనందజడుండే మూర్చిల్లును, చిలుక కలకలం గూయుచు 

"టెక్క్ర_ల నత్వివీ చును, అనిరుద్దుండు తేయాకు. చిలుక్రఅని రుద్ధుని 

కెన్ యెగిరిపోయి చి త్రకడేనుసాక్సతిం దాల్చి స 

అని,_[ చిలుక పోయినవలను సూదుచు] ఏమి యామాయ ! (ప్రియ దీనిం 
బంప్నదా నాసాణములు నిలుపుటకు! నాయుపలాలనంవుల నింక నింక 6 నోరనకై వడి 

నిది శాకు వశేంనదయై యుండినది, నాప్రీయయే యిది, సంచేహము లేదు, అయ్యో! 

వచ్చియు (ప్రియ యిట్లు ముణదృష్థ నష్ట గావలయునా ! హా! చిలుక యయ్యును 

పలుక దాయెంగడా |! హా (ప్రేయసి 

ఉప,___సఖ్సీ ఒక్క మాటశేని శెలవీయ వయితినే ! 

చి తే. -అనియమి తేం ద్రియులకు ఆసన్న కుభములును దూరము లగును 

అని,__ఇ ట్లనుగృహీతుని మరణాశంస యేల ! వెండియు ఇట్టి యీసమాగమ 

మేని దైవ మొసంగదా ! ఈమాటు వచ్చినప్పుడు 

ర ఒక్కు_మడి ముద్దులజడెం 

జక్కు. నణిచి ుటువ్లీ వపల్క_ బేసెదం జిల్క_క 

అక్క-జవున్చిగి కౌగిట 

నుకి, mod mo నొక్కి... య షం గావింతు౯,. గ్ రం 
కకక నన యా పా ర 

౯౧ ప. మేటికుచా దులక్షా = =నగొప్పచను(గొండలమో(ద, రాకు తతా ముే, 

౯౨ పః 2 క్యుుమ్మడిక =ఒక్క-.మాటు గా. ముదులజడిక' =జడివాన కొొటినటు 
a) ఈ ౧౧ 

ఎడ లెజస లేకుండ ముద్దులు పెట్టుకొని, అక్కు-జపు= ఆశ్చర్యకర మయిన, 
(9 క్ క 
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చిత్ర సఖీ వినుచున్నా వా (i 

ఉష,-_[ఆనందబాప్పములతో] ఇంక దారుణారంభములు నేయను. 
అని.ఇపుడె పిడుగుం గోంతిన్తి ఇపుడె చిరాయున్రం గోరుచున్నాను, 

ఏమివింత ప్రపంచ మిది ? స్వప్పమా ! ఇర్మదణాలమా ! (ఉలుకు. | మేనుదేవాా కాదు 

వాస్తవ మనుచున్నావా ? నీవు (పాణులయాంకర మెటు(గుదువు గడా. (ఈజుము, 

ఫు రుమఈ డు._((ప్రవేశించి] మహా పభూూ, (పబలవర్ష ము వచ్చు 

చున్నది. చేవరనారు లోపల శయన మంగీకరింపయగు భు. 

అని..-[ఆత్మగతము]) ఆ! ఈచోటు విడువం జాల, కానిము థై. నెండియు 

వచ్చెదం గాక, [అని లేచి ఆచెట్టును నిర్వర్ణి ంచును, ఉసిరిక చినుకులు రాలును, 

అని... వెండియు (పియాసనూగము మగునందాంక ఈహాగము నాకు గీవగల్హ, 

శీ హారమ్మా 

తే, నాయెదను మున్ను నీ విట్టినయ మెల, 
మెలంత చనుగట్టవో 6 గొంత మెలంగినంత 

విరసితుని కిష్టు సంజీవకర. నైతి; 

వున్న తులతోడిసంగడి వన్నె యిడదె? గారె, 

[ అని నిష్కూ9మి౦చును, 

ఉపష,_హో | "నేనెంత దారణహృదయను ! 

చిత్ర... నెచ్చెలీ, చూడు నీదయితుని కుపవారములు, 

ఉహు-ఎంతేశాల మార్యపుత్తునికి ఈపరోపణారశేశము ? 

చక్ర. తారకు ఈకనిపై తలంపు గ లుగువజకు ; సీతాన్రునకుం బోయి యా 

యాపన్న శరణ్యు నుపొసింపుము, 

ఉహ, = నీయాజ్ఞ ఫ్ 

చిత్ర...మలే పోదము పద, 

ఉప, అర్య పుత్తుంని వదలిరా 'నాకా ల్లౌడకున్నవి, 

చిత్ర,_-నునలను వెవకకముం టే పోయి చేరవలయును, 

ఉప..__అట నన్ను విడనాడవుగదా ? 
ల ద ల. 

౨, ప,-నయము=' చేర్చును. ఉన్న తులతోడి అ గొప్ప డారికో గాన (తుంగము 

లయిన వానితో నని కుచపరము) సంగడి=సహవాసము, 
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చిత్ర ఆమాట నీనాగుని నీవు గలయుదాశ శేగదా? 

రాష, ఎ అతచె గలునా 

చిత్ర.__కప్పుక్క త్వగలో. తడసితిమి. నున కిపుకు మణ మొకనిధి, ఈకా 

రొ్మయిళులకుం దొొల(గి ఎవెమార్చమునం బోవుదము. రా రఘు ్మ. గ్ల తాణపరా మణు 

(ికృమ్లుం శాడుదుం బోదము. 

శ హనీ శిహ్యును, న్న 

ఇవు —]| యాన మభినయించుచు | 

(కబువో? 

శావవనో పాంచాలి గరుణాసము[ ద? 

కావనీ ముసనిరాజుకాంత నహాల్య 7 
గ 

గావనో కవిశాజు+€ గానరో కరిని? 

గావనో (పణతు లఅలంకాపతియనుజుం ? 

“8 am గావో (పన్లోదుం? గావఫూ ధువుసిణ 

గాననో కుబను? గావమోా పకుు:? 
జె 1 

గాన వేల త్వ దేశి గతుల సేమమ్ముం 

గావు కాన్రము రమా కాంతాక భత రీ. 

| అని నషం మి నుప 

పంగమాంకమయు ముగిసినగి, 

పాంచాలికా=ాగో'పదిని. మునిరాగడా = గౌతరము వరి కపినెజుడొ = సు గీవుని, 

కరికె గ చేందుని. లంకా పరీయనుణా కొడావిభీసణుని, త్వ దేకగతులకా= నీ వొక్క-డ వే 

X~లేగా గలవారిని (నిన్నే నమ్ముకొని యున్న వారిని), రమా కాంతాక ళ్మ తెల న్నీ రమణి 

భార్య గాం గలవా6ణాం 

9 



పప వేశ క ము. 

వ్ ము: ద్వారక, (లీకృన(పొసాదో ద్యానము, 

బంభర6కా కీర వా ణు లు (ప్రవేశింకుకు. 

బంభ్వ.[ ఊగ పము చూచి] వొ శేవొ శే, క్'వాజ్సీ, చూడు దూడు ఆనో 

[ఇయవురును ఊర్షగయు పరికింతురు, 

బంభ, ఏమిటే ఆవోతి ? నగగ్గోనుంచి వు త్తగంగా వెళ్లి మాయమెంగి ! 
“టీ గ 6... 

కీర_యిండాక యిది నగర్గోకి వెళ్ళింది. మటీ యిబేమిటో తెలవలేదు. 

అల్లడుగో నాడాయనయ్య _నగరికాణ్ణుంచే యేమో గొణుక్కాంటూ వొస్తున్నాడు 

ఆయన్న డుగు దాం; 

విదూషకు౭కు యథా నిర్లిష్హడు (ప్రవేశించును, 

విదూ,._--[తసలోే తాను నవ్వుకొనుచు] అప్పుడు చేను సఖా మంగా ౦లో 

తగిలించిన పదం యిప్పుడు పనికొచ్చింది. ఆహాహా | 

కీర... యేమిటయ్యో నాణాయనయ్యా అంతా నీలో నువ్వే! వె జ్ఞ ట్టిందా 

అయ్యవా రా 2 

విదూ.__సంతోపం సంతోషం, ఈరోజు * ఆనంద మానంద మాయే. 

బంభ = ఏమి సంతోసమయ్యా, మాకొ్కాందం చెప్పవయ్యా, "బీమూ 

కొంచం నవ్వుతా౦. 

వదూ, = “పహాెహటూహె హా (అని నప్వ్ | మీతో ఎందుకూ చెప్పడం ? 

బంభ అయితే దాచుకోవయ్యా, 

కీర, వేళాకోళం చెయ్యక చెప్పవయ్యా ఆవెల్తు శేమిటో రొండుతూర్లు 

విదూ,._ నారదబ్బ మహామునిః 

[అని గడ్డము గువ్వుచు టింగ్లీం గని వీణవాయించుటు ననుకొకించును. 

ఇరువురు. [(ఆకశ్చేగ్వపడుచ్చు నవ్వి] వె స్రేమో నిశ్చయమే బాపనయ్యకి, 

కీ... అనిరుద్ద మహారాజు సంగతి యేమెనా తెలికంచా నాణాతసనయ్యా [| 



ప వేశక ము, 67 

విదూ._'చెప్తా పట్టు, అనిరుద్ధమహోర' జ బాణాసురుడి3 పట్టునడి అబేవో 

ఒకద్వీపంలో, దానిపేరు మరచిపోయినా, బందిఖానాలో వున్నాజట, 

[ఇగువురు ఆశ్నర్యపశుచు విందురు, 

విద. నేను సభలో చేలగట్రిన పఠం చాణాసురుడి కూరుంట్క వృహగారటః 

మరేమునిక్షీ 'తెలిశిందిగాదుగాని యీముని యిక_డా అక్కడా కూడా తంటాకోరు 

గనక యిీనారిదబ్బమునికి _ తెలిళింది. ఆమెనికూడా తండి ఒక ద్వీపొంకరంలో 

ఇ దుచేశాడట, కృష్ణమ రాజు రుక్మి ణయ్య గారూ మనమై మనమరాల్న్నీ తీరుకొసీ 

రావడానికోసం యిప్పుడే _ గరుడయ్య నెక్కి. భాణాసురుడిమోదికి (ప్రయాణం. సాయం 

(త్రం లోపల అనిరుద్ధమహా రాజునీ ఆయనభార్యనీ నాస్తాంం నేడే (గ్రహప్ర వేశం, 

అప్పుడే ౫౫ రాలం కా రానికికా-డా అక ఆయింగ; శీఫు “మేనుంతౌ (పప్పుభప్పణి"లు 

గొట్టడం, మీరంతా యెంగిలామిలె పడం, ఆనంద మానంద మాయెనే ! ” 

[అని చంకలు (గొద్దుకొనును, 

కీర. అమ్మయ్యా ! యెంత పుక్ణమే ! [అని బంభరికను కౌణిలించును, 

విగా._లంజహాతు రా నేను కుళవార్ష చపతే నువ్వు దాన్ని కౌగిలించు 
కొంటా వేమా ? (అని కీరవాణిహోందికి ఎగురునుః 

కీర,___జంటి మట్టుకొని లాగే వడిబదికినబాపడు ముకుదాడు లాగిన యెద్దు 

లాగ లొెంగుతాడు, 

పిదూ,.లందకూతు క్లారా "నే శేమో లాగలీనాా చే శమీ లాగలేనా 

ఆని ఒక తెను మార్చి ఓక తెను పీటునును , 

కీర వొలే ఆపాడుబాపడి క"ుంంచి యెల్ల | 

| ఆని యిరువుబు పలాయితే లగుదురు, 

ప్రియా, ఆబాణుడు వాళ్ళనిద్దట్న కోలా వొక కోటలో పడితే "నేను మిమ శనీ 

వర్ని తలా వొక తోటలో "వెట్టలేనా 4 లంజలారా |! 

[అని వెంటంబడును. అందలును నిపస్కమింభురుః 

(ప్రవేశము ముగశిసినని, 



పీ స్టాంకి ము, 

స్థలకము: --శోణపురి వాణసభ" మంటపము, 

బాణాహ్తోాదనకుంభాండగ౦భీర వేదులు 

పవిపులై (ప్రవేశంతురు. 

బాణ మం తీస త్రిమా, ఈక న్యాంత; పుర దోహీ యవ(డో కనుంగొనసేర 

వుగదా, 

కుంఫె.._ దేవా, ఇతండు అసు?డు గాండు, అమరుండుం గాడు. ఇత 'డెవరో 

మహాప్రభావుండు మ ర్ష్యుంజే గావలయు, 

బాణు,_[ పండ్లు కొజకుచు] మహోపభావుండేమోయి ! న కేమేని బట్టుమాన్య 
మిచ్చినాండా ? నిన్న (డ్రోసినత్రో ఫునకే మహాపఖావుంగా 1 ఆమాట వెండియు 

నాచనిని వేసీని వేని వానిని మాని వానివండన నీకు విధించబ. నవనోంటీపందలప అంద 

లును మహాపభావులే, 

కుంభ... అప రాధిన్సి మన్నింపవలయును, 

బాణ. ముటీ ము స్ట జేని మని రాకుసులచే భవీ.0పింతమా ? 

అహ్హ. మోనా ఖాదనులకుమెకేము _ అట్రిసుకుమా” సుంద! మూ గని నోట మూట 

"నేనియు మనసు వచ్చునా ! 

చాలు, వేశ్యా భాతవుగా నీ చెళ్లైలికి తగిన సంసుం డేని 'తెచ్చితివా 1 

ఆహ్హా, -అప్పు డతడు నా చెళ్లైలిపల్కుహంత్రమునకుం గట్టువడండెని తమనాన 

పాశమునక్రు6 గెట్టువడలే దని తలంపు-డు, 

బూత కాదురా మూ*ా, OTe gt ముఖ దాకీ మున 6 గకంవడి 
ని 

గంఫీ ,..[[ఏడ్పుమొగముత్ “క మాప్రుచు] అఫహుడు వాయు పన్ని నతన్ను 

నా కి(కి నీజన్మములో కుదురునది "గాదు, 

చాణు.--ీ ! ని ర్భాగ్యుండా ! పంద మొగము మాపుదోవా నాట! [అని కత్తి 

యెత్తి ] పో నాామోల నుండక, 

త శ వ ాాతసాక 
నులకు, శకాముం జకనలగా ఈాబు ఉంచుకొన్న శాని సహోదరుడు. 
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[అని కొట్టంటోవును, ౫ంఫీ? చేది ఏడుపు ముగ 

ముతో తలి చూరమున( గగార్సుండును. 

సా, -మల్తీ వండికి వానిని బలివేయవలసీనది, 

అహ్హ, అసు? కంకుయకౌారికృత్య మిది, మల్లీ మోకు శక్యము గానేరదు, 

చాణ.-ఎక్క.డ శేక్చితీవిరా యీనీతులు; మూగ్ధా ( 

[అని కత్తి" ససయూయును. కంభాండుండు కత్తి పటి ఆపాను. 

[ శేపథ్యమున మహాక్షల కలము, ] 

[ (పదండ వాతము.) 

పతాకాధి క తు మ, (్రంభాంతులడె (ప్రవేశించి ] బయము 

యము ఏలీనవాలకి,.. పఠా'కాధికృతుయడను, లోకాలోశేశ్వర్సా ధ్యజము. విటీగగో 
యినది! ఉ త్చాతవాలము కొట్టిన! వె ట్లన్నియు విలీగి వీగుల కడ్గముగా పడి 

నవి! మేడలు కూలిసవి! అగ్నిపౌ కారము ఆతిపోయి, రోదసికహూగ మెల పొగనిండి 

నగి! ఎఃఘూాళ్ కేచి సట్రణ సుంపయు గూ” మునకు మండుచున్న ట్లగపడుచున్న ది! 

ఉపరి తినదు! ఫుంలిలికటి చేతను పొససికటిచేతను. ఎవనియొడలు వాని కగపడుట 

లేదు! ఊరంకయు ఇక్కడి దక్కు_డ అక్కడి దిక్క-డ! గుర్తు పోయినది. ఇందులో 

సుడ గాడ్చ్బు! నేను ఒం “ంతుడ నె ధిషిదముం శాయగిలిందుకొంటిని. అది పశాలున 

అక్యాద క్తగి యిక్క-న సింహా ద మున బడిన, నేనును దానితో నిట పడి 

బావను తప్పి లోనిక |తూలిలిని, అటు యేలీనవారి చి సము, 

[ అందటును సంభాంతు లగుదురు, 

కుంభ "| ఆత్మగతిము] అమో అవశకునయు | 

భాణు, (న్మంణ మఫ్టినయించి] అనో! భాన్యము ! ఈదినము నావాహుం 
కంసాలి వాయును, మంివర్శౌ పోయి తుముల-శే యూదు నన్నో -మొనర్చుము, 

ముందుగా నించాసొలసు బండి నుంపుము. ఓరీ కెఇ గాముగ్కా నీపని చాచుకొమ్ము, 

పతా-[అత్మనకము]  టప్కాము. వీటేగినది ఇక నాపని యే మున్నది 

చాచుకొ"నుటకు ! 

కంభం) _ 
వరయా , క , 

స | ద్ లత [అని నిస్క_్ఫమింతురు 

ఛాలా ఎవరు Ws రియు త్పాతమును ? 

యు. యి అతా శ 

పతాకా INS కోదసీషహూరము = ఎభిగామ్యాకాశమధ్య ప్రదేశము. 
౪ 
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( నపథ్యమున)] 

(ప్రగ్ధర) 
చ న్నత్వత చి భఛాసంద ది గె ముర్యుగ్భంబు లి Sg శుచిభి రంల. స ల్సల్, 

బత ద్వంద్వంబు సాంధ్య పథమచర మదిగ్భాగవి భాంతి సేయక, 

రూతు త్రో టీవునర్భూరు పురు స, మణిసంరూవి లేం దాయుధద్ధి౯౦ 
బ సీం, దుం డ మున హో ప్నవిశుంంకు వొలుు౯ె ఒర దిరా యభమున గళగు వ్యాష్యపిళ్వుం లు 

ఆహా. గరుడపకీనాతము నాయనా. ద్యారకనుండి తరలినమా[తౌన తమ 

మయూరభధ్వజముం గూాల్ర్సి సడి, 

బాణు. కానీ; గరుడునికి పక్నవాత మొుసంాద, 

[ నేపథ్యమున (పచండెశంఖధ్వని. ] 

బాణు,ఎాబీ ! ఏమి యీపాడుధ్య్వని ! 

[గంభీర వేది యులికి వెదకిలంబడి తన్ను కొనును, 

వం! య్ క 
(పందచామరము 

నభంబు (పల; మేరురోహాణంబు లుర , నాగలో 
య 

కభూము లస్టై (వయ్య, స ప్పకంధు లింకం గువ్నీలో 

3 ఎువీడుగొలు,: గుఖీ ల్లుభి ష్తుఖీ ల టంసు గొట్టుపిడ్దుగ్ ల్సుగా 

భభౌం థఢథథా మటుచు (మాంగుః బాంచజన్య మద్ద రా. గ్ 

'బాణు, = ఈ నిర్నాగ్యుండు పంభాండుండు సేయుచున్న యుదసన్నా హాము బెణు నిరె గ్య కుంభ" ౦ణు6 సు AV రా 

ఈ బట్టుపొగడికయే గావలయు | 

[గంఫీగ చేది అవర్ష్మ నకు మటీయు నుబికి తన్ను కొనును. 

| ౯౫ ప,--లెండుకన్నులుకు న ర్థందుదున్న మెజఫుందీలలతోం గాడుకొన్న 

యిద్దజు 'వేసపి?హిర్య ల నెడ (భ్రమను పుట్టించు చుండగా, రండు ఆఅక్కలును సంధ్యా 

కాలములయందలి తూర్పుపడమగ లనెడి (భ్రమను కలిగించు చుండ6 గా, కథోరము లయిన 
శ = ఆలీ జ అభి య్ గ క ఆర గోళ్లును ముక్కు న నడీ వ్మజనిర్మి తం గాయుభముల న 3 గరుత్మంతుండు అహా 

లోకమంతయు ఇముడునంతటి గుహావంటి నోరు దెజ దుకొని ఆకాశమున వచ్చుచున్నాండు, 

పక్ష వాతముజ అక్కలగాలి ( అక్కలకు చాత వ్యాధి 
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చాణు.[ వీతీంచి] వీని కేమి రోగము ? 

ఆహ్హా, _ పాంచజన్యజ్వరము, వీడే ఇడా నాయనా తమరు కోరుకొన్న 

యలు(డు ! 
య 

తాణు.=కుం దీ? పిస్టుని పరిమాన్చెద, 

(అని లేవ నుంకించును, గంభిగ వేది పరువున నిష 9 మించును, 

జో వురమునాయ కుం డు. =| సంభాాంకు. డై (ప్రవేశించి 

జయము జయము ఏలిన వారికి. లోకనాయక్కొ కోవుగమునాయకుండను, ౫కుడా 
i 1 ర్చి రూసుండు సభార్యుండు కృష్ణుండు వచ్చియున్నాండు, ద్వారకావాసి, 

వాం ఆలోచించి] అస్మక్కు- లై కవి ద్వేషి. యాదవవటువు మాకగ[ప 

తాపములకు ఫీతిల్లి మాసాదములు గొలువ వచ్చినాండా | 

కోవు,_-హమహా( ప్రభూ, ఆకాశము ముండియే యిట్లు నాతో. బలికి నాయడు? 

నాణు,.= ఏమని ? 

కోవు,.-*మామనునునిని ఆతనిభార్యను చెజనుంచినాండంట--- యల. క్రి 

లో] లోకే శిరా, ఆయనమాట వలెనే ఆ నేగమున నాశనోట వచ్చినది 

యును, చేవా, 

మన్ని ౦పవల 

[అన నే వాలును, 

చా == వాొనిమాటగానీ వెస్పు 

కోవు,-_ దేవరయ్యా ౪ చెట నుంచి నాయడయంట గాణుంయు. వారిని తెచ్చి ప్ర 

శమేణనము మాకడ నిడుటరయో, మాతో పోర యమసదనంయినం బడుటయో, ఇంట 

సొక్క.టి ఏతత్హ ఇను నిశ్చయించుకొమ్మును ఛాణుని, ” అని పలికినాండు, 

భాణు,. ఏమో |! ఈయాదవవటువునహంకాగము ద ! [లేల యూంచి] వీని 

మకుమండా వాడు ! ఇదె యు తరము; 

క, చండికి నానిని బలి యిడ 

నుండితిి ని న్నతనిదుఃఖ మొందక యుండ౯ 

ఖండించి నగిరమె మును 

ఖం జెందువతంనుసతికి? గానిక యిడెద౯. 

ge నూమాట-గా( జెపుము 

ఆ'చేగమునకా=తె (టుపొటుచేత, 'సదిన౦బుకాఇబ్లు. 

౯౭ ప,ఖండేందువసంతు'సతికికా = చర్మ ద్రకేఖను శిరమున దాల్సువా(డగు 

శివ్రనిభార్యకు చండికి. 
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కోవు._. దేవరయాజ్ఞ : [అని నిష్కుమించును, 

చాణు, = కయ్యమునకో వీనికి శ్రీ యేల? ఆయచానిపొటి వీడు పోరళలేండా' 

ఆహా, తమభాహుకండూాతి యడంప నాతండున్సు హానుమరాలిని గ్భహ్మప్ర 

వేశాగ్గము 'కొనిపోన నామెయు, వచ్చినారు నొయనా, “నేం దచు*' కులమునకు చారి 

వలన 'గదవకశోమా మగణముంగళ మో కంట నొకటి తప్ప 

బచాణు. సంద్యా శగణకుంగళ మేమిఠశా! ఇదె స. ఛండికి మాండుబలటులు, 

[ అని కత్తి యొన్గును, అస (క్రీంద6 బడును, అహ్హాదనుండు 

డాని నెత్తి తండ్రి చేత నిడును. బాణంండు డానిం ౨ 

కొని కోపజడు(డె యుటలుముచదు ఊుంయచు ఉండును 

కుంఖె. _-(శ్రవేశించి] దేవా, సన్నాహా మైనను, ఆయుధా గారముగుండ 

తరల వచ్చును, | అందు తరలుదును, 

[*ేపధ్యమున్క ఈ త్నాతేవగ్శన. అందటు ఆశ్చగ్యమున వినుదుగు, 

రాజధాని నాలుగు (బద్దలుగా -ీలినది! రక్తము పర్షించుచున్నది ! కొండలు 

నిలువుగా పగులుదున్నవి, గండ శిలలు గురియుచున్నని ? వింఠ మెజప్రులు వదలంట ఫొడ 

తెంచి కన్నులం బగుల్చుచున్న పి ! తుపానులోని యోడవల భూమి యిటు నటు 

నెటిగి అల్గల్లాడు చున్నది ! కన్నులలో కత్తులు జ్యలించు చున్నవి ! ఎటు చూాచినను 

ముండెఘ లగపడుచున్న వి ul ఇట్టియుత్నాతే ములు ఎన్న కును పినము కనము! 

చేయకు ఆసురకులతుయము ! 

చాణు, ఆ ని ర్కాగ్యుండు ౫ంఫీర చేస యిందులకా (బగికి యున్నా (డు | 

మంచిది ! గుంగేగలవాశెల్ల నానో, రావచ్చును (ప్రాణము తీచైనవాగు ఫోవచ్చును ! 

[అని “ధూళీపాళీకరింతుక? ఇత్యాది పఠించి వామచాహుస్పంధనము నూచించి, 

ఆత్మగతము,] ఏమి యీాభాహువులును ఆవాపాత్ముని ౫ంఫీ? వేది చీ అమవదించు 

చున్నవి ! ఏమేని గానిమ్ము. 

(వనమయూగము) 

ఇలీదినొ గొల్లవటు నిప్పుడె వధింతు౯. 

మల్టునికి నాకు (బితమల్లు( డిసి ఏంజ' 
మదం మం ఆ నానా ద ల కా న్నా 

బామబాహుస్పందనము =ఎడమ భుజములు అదరుట .. అపజయ నూచక్షము 

౯౮ఫ -వటుకొ=బొలుని, మల్లునికిక = జెట్టికి, ఇసీ=-, ఫిల్లుండుడాకి రాడుండు. 
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భీల్లుం డహ ! ధూర్చుం డయి వేశబము సేయ 

గల్బవరముం బుడికే. గావలయు నాకు౯. ౯ా౮ా 

ఇదేమి ! నేలకు మింటికి నొక్కండే పురుషుడు నాలుగు బాహువులు దక్క- కడమ 

"లెక్కలేని బాహువులు ఖఇండితము లె స్కు_ంథధపరంపరనుండి నెత్తురుధారలు దుముక నగ 

పడుచున్నా (డు | [ విమర్శించి] గన్ యగు6గాక, ఈవటువు ను౦పను, 

|e ఇల్లి దిగా” ఇత్యాది పఠించుదు వీరాచేశంబున 

నిష్క_)మి౦ చును, ఇతరులు మొగ మొగంబులు 

సూచుకొని సాటోపంబుగ నిహ్క_మింకురు, 

పుష్టాంకము ముగిసినగా, 

(కిరాతరూపముం౦ జెందినకివుండు.) ధూ రుడు వం దకుండు. వేడబము=మాయ. పుడి-కెక = 
క్ ణి 

ఇచ్చెను, కల్లవర మె ట్టునసలగా బాణునిమో డికి వీరుని పంపక గొ నిం బంప్రుట చెత, 
కక, ళం cn 

L0 



అక ము: *— శోణప్ప్రుర్సి ఆకాశము, 

చి త్ర శె మ్ల న 

చిక. ఉహ శాతం బాణమాథవసను? సంరంభంబు విని *ఫతిపక్న్షయు గెలిచిన 

తండి కిడుమ, తీండ్రిపతుము గెలిచిన పతి కిడుముి అని కలగుం* వదన విభమునకు 

ఇప్పటికిని నాగుండియ జల్లురును చున్నది ! సమర పర్యవసాన మెటుంగుటక దాని 

చిత్తము తామగాకుమాందినీటిబొట్టువలె త తృటేల్తుచున్న ది, [నిర్వరంచి] హో! యుద్ 

మన నిట్రిడా 1 బాఫునె | చాణమహా రాజుతో ద్వంద్వయుద్ధ [వ సల్పుచు శే ఈద్వా 

రావతీవల్లభుండు ఎంతేలో నృష్పసాగరములకుం బయిగా అప్రమము నీయధిగసాగర 

మును సృజించినాండు ! ఇంక నీద్యంద్భసమురము నివ్సరిత్యూహాతరంబు౫ వర్లిల్లుం 

గావలయును. ఆహాహా! ఏమి యిది! గాణరుహారాజు ఉ వ్వెత్తుగ క త్తిసామునే 

మెజిపుల'మేరు వెనా(డు హా! ఇంక నేమి గనవలయు! నల్ల గల్వతూండ్లక ట్రనుం 

బోలె నీలకీ్మక ళత్రుండు నందక౦బున మహారాజబాహుదండభాగయు నొది వైచి 

నాయకు! హా! మహారాజు నెత్తుటిగొట్టములకేశాకూళిరమై ధరణి కొఅసినాండు ! 

అయ్యా ! ఈవృత్తాంకమును ఉసు కట్లు దెల్పుదును ! పోయి కోమలహ్భృదయకు 

(పాణసందేహంబు గాకుండం జె ప్పెద. [అని నిష్కశమిం దును, 

కరన్ బర భము ముగిసినదె, 

ఆలు అకా. న న న. తలా మరా తా రాలా అ నాలను. అ రాత. పూతా! 

సమర శాలుద క ఇడుమ= =కీడు. రుధిర గ నెత్తుటి, నందకంబు = గ్రీకృష్ణులవారి 

చేయు శ్రీశాకాలి- లయంతీము (తానా. కచ డల (అ | య ) 
_ 



స పమాంక ము, 
ఎలి a 

స్థలకము: క్ అప్పు, బాణ సభాొమంటపము, 

రుకి కములు ఛా హో కాండ గ ము బాణాప్తోదన కుంఫా౧డ 

గంభీర వేదులును, రాణి యు 

యథావిభవము పరివాగంబును (ప్రవేశంతుు, 

చాణు,---[్రీకృష్ణు నుగేశించి]ి పకమభ్రురుష్కా | నేబిబాహువులకును నాలుగు 

సేపించినవి, ఒడ లెల్ల దున్నహ వేదనలు ఫొడుదుదున్నవి, కావుకాను మార్త 

శరణ్యా. (అని మూర్మిిలి (వాలును, 
ఇయ 

రాణి, పదీికుయు పదీిఖికురు పతిఫిక్ను మిడుము (త్రిలోక జననీ, 

[అని యొడి యొగ్గి రుకి ణి పొదములక్షడం (దెక్టును, 
౧ ౧౧ 

ఆస్లో(పహాదః కుకా మానాయనం గానుము, 

[అని (శ్రీకృష్ణునిపాదములక డం (దెళ్టును. 

యక్షిణి కర ణార్థుల ననుకంపనీయులం గావచేమి యార్యపుత్తా ? 

(కృష్ణుండు హల లెమ్ము వీరావతంసా, బాణదానవా, 

స ఇ రా శ్ “ a శీ శి $ 8 

[బాణుడు న్నిద్రొ లాల లేచి ప (గకృష్ణుని 

“శాయును, రాణియు ఆహాదమండును లేచి సెలాోోడ్చి నిలుతుకుం 

(గ్రకృస్ణు ఆ[నౌాలుని వొయిం దడనుచు ఓయి వీర పకాండ, 

(వనమయూారము.) 

అచ్మితిని నితనయ కగితము తెలకా, 
uu యి Cry 

మెచ్చితిని బీరమున మేటి నని నిన్ను 

ఇచ్చితిని వజతేను వింవుమెయి సికుళ్ర 

(గుచ్చితిని ౫ *గిటను గూర్నిమెయి నిన్ను౯. గన్, 

చాణ్యా మహావీర, నీవుకు మావలె చతుర్భుజుండ వైతివి. నీకు సత్వ్వోత్కగ్ష యొసం 

వ్వజ్ఞానము పీదప ని చ్చెద 
అ అటు ప అలాల నం. 

అనుకంపనీరయుంజ్షొ =కనికరింప ( దగినవారిని, 
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చాణు,బహుజన్మముల గొప్పకప మొనర్చితీని. (ఉన్నట్టుండి ఆశ్చర్యముతో] 

శా. దేవా, దేవగురూ, భవత్క_రుణచే దివ్యేకుణంబళ్బె నా; 

రవిశ్యం బఖలంబు నీకుణములో నీవే యటుచుం (బెబో 

ఛావర్భావము గ్ నాడి రహితం బెనట్టియోత త్త (మా, 

(పోవ న్వచ్చితివయ్య న న్దడు) నెహాా వుణ్యం! బెహపాూ (శీహారీ! 

[అని రుక్ర్మిణీకృమ్ణుల పొదముల౦ (చైళ్గును. 

రుక్మి,.-ఓయి బాణ్యా  లేలెమ్మ. ఆక్యపు త్త్రమిక్తు)నికి నీ కింశేమి కొంత! 

మాశ్శువులం జూడ మా చిశ్గ ముత్తలపడుచున్నద్కి ఏరీ వా రిరువురు? 

చాణు,...[ లేచి | జగజ్జననీ, 

క, నా దుండగమున నయయో!' 

గాదిలి శిశు లున్న వారు కడలిపరికిణ 

చుదలి కీవల నావల? 

: బాదోవి క కోకమిథున పరుపష్మనతు లై, ౧౦౧ 

(రుక్మిణి (శ్రీకృష్ణుం జాచును. ఇతరులు సంఖాంకతు తై 

ద్య్వాగములం జూతురు, న్సివ జ్వ 5 వీ సు జ్య ర 

ములు ఎదురడురుద్వారభుల (ప్రవేశించి ఒండొరులను 

జుట్టు పట్టు కొందురు. అందలు సం్టభాంతు ౨ కందూరు, 

కృన్లు._[ చెయె గ్టీ] ఎవరురా మీోగు? 

శివ. దేవ్యా నేను శివభ క్లుడను శివజ్యరమను, 

విస్టు, దేవా, నేను భవద్భ కండను విష్ణుజ్యరమను, 

శివ, _'చాణపర్నమున "నేనును, 

విష్ణు... దేవః పక్షమున “నే న్కు 

ఇమయవురు.__పోరాడి ఒకరి నొకరము ముగించుకొను దున్నా రము, 

౧౦౧ ప అయ్యయో్యు నాదుర్మార్గముచేత (వ్రియశకువులు. (ఉహెనిరుద్దులు) 
సమ్ముద మే పావడ గాం౫లదై న భూదేవికి రండు వై పులను (ఒకరి కొకరు అత్యంతదూర 

మున చకవాక దంపతులు ర్మాత్రియం చానరించు కఠిన వతేము కలచానై ఉన్నారు, 

అ C4 శ్ [ నక వాక ములకు రాత్రి ఎనంబాఫు, ] 
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(శ్రీకృష్ణు,-- మేలు మేలు! మేమే సఖుల మెన పిమట మానై నూకయ్యము 

లేలరా? 

శివ. [విష్ణు జ్యరమును మాప్రుచు] వీనికి బుద్ధి లేక, 

విష్ణు, శివజ్యరమును మాపుచు] వీనిక్షి బుద్ధి లేక, 

(శ్రీకృష్ణు.---మంచి, ఈపని చేయుండు బుద్ధి వచ్చును. ఓరీ శివజ్వరమా, 

నీవు సౌమ్యరూపంబున చండికాద్వీపమునుండి అనిర్తుదుని కణయుభో  “తెమ్లు, (ప్రత్య 
గ్ర - 

యాగము ఆహాదనుని కొనిపాము, 
థి ౧౧ క 

కవు దేవరయాబ్ఞ. 

ఆహ్హా. మహో (ప్రసాదము. [నిష్కు_మింతుగు, 

డీకృస్ణు.ఓరీ విషుజ్యగమ్మా నీవు దివ్య _స్టీతూపమున, (భాంతిద్వీపమునుండి 

క్షణములో ఉపను సపరివారం దోడొ-ని రమ్ము (ప్రత్యయార్థయి మహారాజ్ఞిని 

తోడ్కొని పొమ్ము. 

విషు, = దేవరయాజ . 
వో షా 

రాణి. అహో ! లోకగురునికరుణ ! [ఇరువురు నిస్కమింళురు. 

బాణు [జనాంలీకము] కుంభె౦డ్కా ఇర్మదాదులను రంభాదులను విడుదలసేసీ 

రమ్ము. 

కుంభా._[జనాంతికము] చిత్తము, (అని పోయి మరలి వచ్చి] అపి చేసితిని. 

వచ్చుచున్నారు. 

ఇ౦(దా దులు (పవేశింతురు, 

ఇం(దుండు.___| దేవకలతో జనాంతిక్రము] నాడు నారదముని వాటించిననీవివీ జము 

చేట సలించినది. 

దేవతలు... లేఖర్ద భ, సర్వము కాలపక్ష్యము గావలయుంగతా ! 

ఇర్మద్రాదులు,--జయము జయము మ న అమరులము (పణమిల్లు 

చున్నారము. [అని నమస్క_ కించి] 

ఉ. నీటను డా(గి కొండతొలి నక్క_ని నేలను బొజ్జ వెట్టి పె 

న్లోటను జక్కు_సేసి యడుగుల్ సగ మేదియు దవ్వు దా(టి రా 

పో టొనరించి కట్ట కలుముచ్చంయం దొంగిలి లేదటంచుః డా 

టోటుగం గ తిడూయు టకటాంక6కి౯ సీ*కిక౯ చొహారువుల్,. ౧౦ 
ద మటు నలా అనాను న. దులా దా నా అనాంతాలాక్ జలాజుదాతలలాలా లా. శానా దా దానా 

౧౦౨. ప. దీనియర్థ మును (ప్రతాపర్నదీయ ద్వితీయ ము ద్రణములో నాందెలో 
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క, దేవా మా పగతురమై 

మాచ చెడి యంతిమా స్త్రమం త్రము సు 

ఏవే మా శాంతికము౯ ; 

ప్ మా పౌస్థికంబు, నిగమ, కసా. ౧౦౩. 
లం 

శ్రీకృన్లు, --స్వ స్తీ, ఇంచాదులార్యా వీయ మదీ యభ్గకారోసకుండు మో 

సఖుండు, (పాణసఖు( 

చవక నట — 

ఇందా | మహాన్నుగవామ్కు వాహాన్నుగ్రసాము, 

రంభఛానులు (ప్ర పెళింతురు, 

రంఫోె._-జయము. జయము [తిలోకజననీజనకులక్కు 'దేవబందీనిమో చదయితలకు, 

అ చృరలము (మొక్కు చున్నాము, [అని మొక్కి] 

( గేయము.) 

హరికి మంగళము మా యాపద తీర్చు సిగికి మంగళ మిదే 
తాతకు జోహారు మా యమ్మను గన్న తాతకు జోహో రిడే, 
ఇఛానకు సలాము మా లచ్చక నేలు భావకు సలా మిదె. 

మజిందికి భ[ దము మా యిం దునిశోడి మజుండదికి భద మి దే 

హరికి మంగళము మా యాపద తీవ్చ సిరికి ముగళ మిదే. ౧౦౮. 
(శీకృష్ణు,---కల్యాణము కల్యాణము, 

చాణుశ్వీహకుసుమం౦బుల నెండలో వయిచినందులకు లజ్జిం చెద. 

రంఫా,.చాణమహా రాజా, నీవలన జగజ్జననీజనకుల కృపకుం చాతీ మెతిమి, 

ఆ జాతిరత్న మొందు సాన రీక్సుటం జేసి 

రాజమకుట మెక్కు. రమ్వుగతిని, 

కేశ కారి మైనం ప కతు 
వలవువానికూర్మి నజల(బేయుం ౧౦౫. 

ఛాణదశక్రవ్వ ర్క నీవు మాకు గురువవు గాని పరిపంథివి గావు, 

108 ప,.__శాంలికము = కీడం౦దొలంంచుకర్మ, పౌష్టికము = = శ్రేయముగలిగించు 

కర్మ నిగమగ = ేదగోవరుండా, 

104. అమను గన్న =గం౦గను కన్న ట్టి 
ఖీ 4) 
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అనిరుస్టుండునుఆస్నోదను6డు ను (ప్రవేంతురు, 

ఆని త వ సి అ; నుం ఆనాలా జ్ 1 తాతకు అ 0 ఏను సరుద్దుండేను (మెంక్కు చున్నాను, [అని (ప్రణమిల్లును 

రుకి ,గోకృష్ణు.రా నాయనా త 

[అని చేళంపివిచి ఒడంగు-ర్బండం బెట్టుకొని లాలింతురు, 

[ నేపథ్యములో గందుఖధ్వాసము పుస్పువృష్టియు. ] 

రుక్మ [ అనిరుద్దుని కపోలమున చేయియుంచి అతని మొగమును తన వైపు 

(త్రిప్పుకొనుచు | కష్టములు పడీతివా నాకనా? 

అని, మిము బాసినకస్ట మే గాని ఒండు కష్టము లేదు, 

ఆహా, --- అహో 1 ఎట్టిమహానత్తు పడు ! 

డీకృస్ణు.=ఓరులకో పట్టువడితి నేమి బాలకా ? 

అహా. జగద్దుర్యూ మాచెళ్లెలియపరాధ మది, ఆసమయమున ఉప, “ఆర్య 

పుత్తాా నూనాయనను గావుము అని వే(డినది, అమాటకు ఈహహోసత్తుుండు 

కట్టువడియే నే గాని మానాయన గారి నాగపాశమునకుం గట్టువడ లేదు. 

(శీకృష్ణు,--(నవ్వుచు] సర్కి సర 

లగ ల్నణ అసరు న మోంకారించిి పుత్తభెండు ఆసుక వృత్తిమై గుణము 

పీం౦పనొల్ల ని' నాెనీరమినో మన్ని ౦ పుము, [అని గడ్డము పట్టుకొనును, 

అని...ఎవర వోయి నీవు? 

బాణం నీమానును బాతాసుయుండను. 

అని, .[ఆశ్చేగ్యాపడుచు నీ -వక్క_డిచాణాసురుడవు ? బాహుసహ్మస్త మేది? 

బాణు తార ననుగుము, (అని (శ్రీకృష్ణుని చూపును, 

అని._[ లేచి, బా ఆని చేయి పట్టుకొని | 'నొనూల౦బున మానుకుం ౫లిగిన (ప 

యానకు మామయీ నన్ను మన్నింపవలయును, 

(అని "వేట్" యాసనమునం గగార్చుండును, 

సాయి, నీముూల౦బునంగదొ నాకు సకలాభ్యుదయములుం గలిగినవి ! 

'ై 

అహా [నిక్వర్ణించి | నాయనా అదె ఉప వచ్చుచున్నది. 

ఉప౦ దోస్కూని రాణయు చిత ౭ ఖ యు; 

నిశున్రుం గొని కరెణుకయ్య్ము 

(ప్రవేశింతురు, 

ఉప.-- (చి శఖోడ జనాంతిక్రము ] చతరఖా, సఖీ అహో ఆర్యపుత్తుంండు 

మరల శుభదగ్శనుండు ఈకన్ను లశే అగపడుచున్నాండు ! 'ఈకల్యాణమున నాడెందము 
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అనిర్వచనీయ భౌవ సమ్మగ సమాకులం జి మోహాంబుధియందు మునుంగుచున్న ది. నా 

వసము మీటి బాప్పురురంబు కనుదోయి శెళ్క్ళుచు దరుల నురుల(గొని పోవుచున్నది! 

[కన్నులు చేలాంచలమునం దుడిచికొని! ఈ దివ్య సాన్ని ధ్యంబున ఆత్మ చెట్టులు వసమున 

నిలుపుకొంచును ! 

చిత్ర, = తేంకవ గల్లుము సఖీ తేశువ గల్లుము, ఈ మంగళ పారాయణంబున 

సమో్మోహముం గడ కొత్తుము, 

ఉప. సఖీ నీయాజ. ఈ లోేకగురువుల యెదుగ సపు త్త్రను-గా ఆర్య 

పుత్తు్రునిః గ లయ లజ్జీంయచున్నాను. సఖీ నాంటి నీక ల్యాణో కి యిపుడు స్మరణకు 

వచ్చుచున్నది. వీర్గదా ఆర్య పుత్తు )క8 [ఆనునద్గోక్లిలో] 

చిత, =[జనాంలికము | “నూకు ఆనుము. 

ఉహ. [జనాంతికము] సఖ్సీ నీనోట నమృతీము పోవలయును. ఫీకె 

గదా మాకు అన్యయు శాతయు ! అహో! అ మోఘుదగ్భనులు, వీకిదర్శనము చే నా 

చిత్తమున నమూ నిరృతి యుదయించుచున్న వ, 

చి(త్ర,.__|[జనాంతికము] వీ రే నీమొణు ఆల$౦చినవారు. ఈవ్యాజమున నీయు 

పాననకు ఫలముగా నీకుం (బత్యకు మెనామ, 

రాణి, (క "రేణుకచేచినుండి శిశువుం గొని రుక్మిణిం దటిసీ సి] అనియుద్గ కుమారుని 

(గ్రహింపుండు. [అని రుక్మిణి కిచ్చును, 

రుకి శ్రిాడ్రహించి, నిర్వక్ణించి ముద్దు లిడుచు] అహో పుణ్యము! అర్య 

సుతా), ఈబాలసూరో్యోదయముం జూడ గోరక కలదా? 

(గ్రీకృష్ణు---] ఎైకొని] ఈస్వరూపము శండకి వెండియు కందువుందనము వచ్చి 

నట్లున్నది ! 

[రుక్మిణి శిశువును మరల౦ _౧కొని ముద్దులు 

గొనును, ఇతనులును శిశువును లాలింతురు, 

బాణ, | ఉపం జేగం జని గడ్డము పట్టుకొని |] నాకూన్యా తన్ను నిర్దేశించి] 

ఈ[క్రూ రాత్మునివలన (శమపడతివిగ దా, 

ఉప, [అత్మగతము అహో ! నాయన వై న్యమును నే నెట్లు గందును | 

[అని కన్నీళ్లు నించును, 

"|S అ నీచాొహా హన్ కు సంసల. న తినిగడా ! 
వ దా న — దనము కుజముాల. జ దద ద. దాతాను దవా న. 

అ= ధైర్యము, 
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ఉ. లోకములోనం దబ్లు లతిలోలలు వేవిళులైనకూ(తు న 

సోక ముదంబుతో నరిది సూడిదలక్ విభవూ త్త రోత్సవా 

సీక్రముల౯ విభాషలను నిత్యము నోమును; రబుతలి న 
అలాఅలా 

యీ 8ినాత్మ నీ కిడినయుందర లిపులు నార్తలే గదా. ౧౦౬. 

ఉప..__-(సచాప్పము] నాయనకుం గ్లేళ మిఢిన నేను గదా యపరాద్దను, నా 

తప్పులు నాయన మన్ని ౦పవలయును, [అవి బాణానిపాదముల (వ"లును 

చాణు, లే అమ్మా లే. [అని లేపి] నీకు సర్వ శేయములు కు ,తేలోక్యమాతా 

పీతలు వా 5న '0గుదురు. నా పెటినశేశములు మణతు వా అమ్మా? 
ఉఎ ౧ 

[అని బొవ్నములు విడుచును, 

ఉహు | న్వగతము ] ఈలోక గురువుల మోల నాయనకు ఏమి బదులు పలుక? 

గలను | [ప్రకాశము] నాయశా, ఎటుంగనిదాని , "నెట్లు మజకును ? 

బాణ. పట్టీ, నీక్షమచే లజ్ఞితుండను. | అని బాప్పాకులు. డగును 

గ్రీకృష్ణు. రావోయి బాణా ర్యా నీణౌపహ్మొతునిం గనుము 

[| ఆని శినువ్రును ఇచ్చును, 

నాఆ [కొని కని] అహో! 

తే అమృతమున నూరిన కొల్బకవ్రుపలము ! 
"వెలంది చ క్కె.ర నెన్న ల వింతబభామ |! గ్రాం సబ 3 వ 

ఈబుడులేగాని నింక నే నియంజాల |! 

ప్నియెలన మి దెంత నిర్భృటి కరంబు ! ౧౦౭. 

[ఆని మున్లిడి ] ఏమి మొగము చిట్టిం చెవు ? మినలు (గుచ్చినవా ? లేక నీవును ఆ 

లోచన వాండవా ' 

రాణి... అమృతపు బుగ్భా నిన్ను మందభాగ్యురాలను లాలింప నోంచనైతి 

[అని చెక్కిళ్లు పుణికి తేనకపోలమున మెటికలు వితుచును, 

బాణు [శిశువును ఉహచేతి కిచ్చి ఉపను శేలం గొని] అనిమద్ద మహా రాజ్యా 

నాదుండగమునకు దండువుగా ఇది నీకు ఉన సు న్నాను, 

౧ం౬ ప.__అలిలోలలు= అత్యంత (యేమ కల 

ఆజా న ద 

౧౦౭ పా-కల్పకపు ఫలము = కల్పవృకుముయొక్క_ పండు, వెలంది = ధాళ 

ధళ్యముగల, ఎలనవ్వు == లేంత నవ్వు, నిర్వృతి=ఆనంద, 

ll 



ఓలి ఉప, 

( (భ్రువకో కిల ) 

దళిత శన తుండ, నీకునై యుషు తా సహించిన బన్న ముల్ 

కులగిరుల్ గలయంత కాలము ఘూర్లిలు౯ ధరణిస్థలి౯ ; 
గలంగకో యనుసీర్క నాపయి( ) గన్న నర్భిలి నేలుమా |! 

తల(పక య్య యుపష€౯ స్వయంవృతద త్త నెప్పరికింపంగా౯, ౧౦౮ 

అని, పెద్దల చిత్తమును తప్పుచేసికొనను,. 

(శీకృష్ణు,--- ఆకుకువు కొసరటోయి బాణా ? సాబంకార కన్యాదాన మెటు౦గు 

దుము గాని 'సపుత్తక న్యాదానము చేసినవారిని కొన్న వారిని ఎబుంగము., 

(ఉఆహెచ్చితలు సాకూతము"గా నొండొరులం గందురు, 

ఉప. సలజ్ఞముగా నధోముఖ్టిగా నుండును, 

రుక్మి, ఉపా శీసువును నియార్యపుక్తునిచేతి కిము. 

[ఈ ఇచ్చును, అనిరుద్దుడు (గహించును. “నేపథ్య 

మున దుందుఖిధ్వానము పుష్పు వృష్టియు. ఊహ 

చిశ్ర లేఖను సాకూతము'-గా.6 -గాందును, చిత్రలేఖ 

సాకఠకాతముగా మందహాస మొనర్పును, అనిరు 

ద్ధండు శిశువును నిర్వర్థించి రుక్మిణి చేతి కిచ్చును, 

రుక్ష్మి,---| ఉఆపం జేర నిలిచి) మహాసాధ్వీ, ఉస్మా నీకు తేటుగని సౌభాగ్య 

మిదె యొసంగితిని, ' 

ఊప... శల్మోడ్చి) మహా(పసాదము, [ 'న్వగతము ] నాచెల్సి వలవంతయు. 

దీలినంగదా "నేను ధన్యురాలను, 

రుక్మి [ఆర్మగతము] ఆహా! దీనిస్భాదయ మెంక మైత్తీ)కేనములము ! [పకా 

శము | ఆర్యపఫుత్తా? వీరి కిరువుగకు "కామ సహాయ ఉఊపకు అన్మ దుపాస సోపటేశ 

గురువు నారదశిప్య మహాయోగిన్తి గుణఖని ఈ చిశ్రనేఖ, దీనియాప్ప్సితమును ఈ 

యుపాభ్యుదయముతో ( గూర్చుండు, 

రాజ్సి బాణా. ఆహా 1 ఈపుణ్య్యాత్మురాలా. జపుకును మాకును ఇంత య 

భ్యుదయము 'కొవి౦చివది | [రాణి చిత్రం దటియ+ డివిచి బుజ్ఞవించును, 

శ్రీకృష్ణు.---ఇయ్యవోయి కుంభెండ్యా నీతనయను అస్మత్స)ప్లోద దేశ్యునికి 

ఆహ్ల్హాదనునికి, 

గంరాహ.బన్న ముల్ చపాట్టు. కలకం లోపము చేయకుము. ఆర్మిలిక =_పేమతో. 
స్వయంవృతద శృకాజాస్వయముగా నీచేవరింళ(బడి తానుగా తన్ను నీకిచ్చుకొన్న దానిని, 



స పవమూ౦క ము, 83 

తప == [(స్వగతము_ ఆహా 1 ఏమి నా పుణ్యము ! చూయన్న కే చత యా 

భరణ మైనది 1! 

కుంభ. మహా పసౌదము, [అని చిత్రరేఖ నొడి నిడుకొని] 

ఉ, నాదగుకోర్కి చే భువననాథుసియానతిచేత నిత్తు నా 

గాదిలియాత్మజ౯ గగనగామిని యోగిని జిత ₹ఖ న్ 

కేదను జే. దనందన దయోచిత వై ఖర్ చే నేటు కూరి లః 

బేదవ్రు గాకుమన్న ; నిను బెన్నిథి. గోరిన దన్న భ ర్లగాళా. 

[అని యాహ్లాదనుని కిచ్చును, 

ఆహ్హా, _- పెన్నిధి (ప్రథమగదా. మహా[పసాదము. 

చాణు,--- ఓహో (కొ తృవ్యాకగ శాధ్యయనము ! |అందటు నవ్వుదురు, 

ఆహ్హా, = సెద్దలయాజ్ఞు చేతను నిజేచ్ళచేతను (గ్లహించుచున్నా ను. 

[ చేపథ్యమున దుందుఖిధ్వానాదికము, 

రుక్మి.-చిత రేఖ్యా నీకో తలుగని సౌభాగ్య మొసంగితిని 

Set 
రాణి, [చి క్రరెఖం జేరం గొని] రూసెత్తిన మాభాగ్యమా రావమ్మా; ర"రమ్ము 

యువ రాజపట్రమహిప.. 

[కశణుకా గంఖీర చేమ లాండొరులం ౫ని గుటకలు (మింగు చుంచురు 

(శ్రీకృష్ణు--వీ 'రవరు ? వీరికిని అన్న్యోన్యదాంపత్యాఖిలాపువో లె నున్నది, 

'బాణు,. మహానుభావా వీండు నా బంధువు వీనిశ శిశువుల కీయినముడులు, 

ఇది యుసాధా(కేయి. ఇది వీనికి తగినదాంపక్యేము. 

రంభా [ఊార్వశితో జనాంతికము] అది కోతికి వెన్నెలబో నము, 

మ దాంపత్య మగును గాక, మాలలు మార్చుకొండి, 

[కరే ర కా గంఖీరులు 'సంతుష్లి ష్టితో అగ్నా్యాదుల సాహాయ్యంబున 

మాలలు నూరు శప పథ్యమున దుందుఖీధ్వానాదికము, 
ల 

సాన ంయునా. ధన. ాకాబయలలు. క. 

౧౦౯ ప,_--భువననాథుని == జగనన్నా శు డయిన ఢకృష్ణునియొక [2 దను జేంద్ర 

నందన = అసుర రాజకుమారు.డా, వెన్ని ధికా= పెద్దనిధానమును, 

పెన్నిధి ప్రథమగదా-_ పెన్నిధి (ప్రథమావిభ క్తి యయిన “నాకు పెద్దనిధాన మయిన 

చిత్రళశఖయే నన్ను కోరినది అని భొవ మగును, 
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ఉర్వ,- [రంభతోజనాంతికము] సఖీ రంభా ఆ౭ంటికిని ఇదిదృష్టిపరహారమునకు, 
గ్రీకృష్ణు. మోకు నమస్కృృతికి "సెలవు, కాని మారు దంజెములు తీయలేరు. 

అందటికును ఒక్య-మా  వొరలుండు. 

| అందటు నవ్వుదురు, ఆయిరువురు స దొగరలుదురగు 

గంభఖీగేదియు క"రేణుకయు యత్నించియు లేవలేరు, 

కన [జనాంతికము"] ఉర్యకి, ఈనాట్యమును నీ వెక్కడ నేని శేర్పితివా ? 

ఉఊర్వ--- ఇప్పుడు "నేర్చుకొందము, 

(రకపు. వీరిడాంపత్యము మిగుల శోఫల్లుచున్న ది. 

[బాణాహ్లాదనేం్యదాదులు గంభీర వేదిని లేపుదురు. 

అకండు లేచును, రాష్థరంభాదులు క రెణుకను లేప 

యత్నింతురు, అది లేవదు గంభఖీరజేది లేపును, 

శ్రీకృష్ణు, --ఇం్టదాదులారా, మి గల్ల కడు నలంగితిరి. నిజాస్పదంబులు శేరి 

సుఖముండుండు, 

ఇం దొ,---సుహాను గ్రహము, [అని యక్షిణి కృస్ణులమ భక్తిన్నము లై, బాణా 

హాదనులతో ] మి త్తగిములారా పోయి వచ్చదము. 

(బాణాహ్లాదనులు వారం గవుంగిలింతురు, ఇందాదులం నిష్క9మింతురు, 

నంఖ, కే _-| ఒండొరులతో, జనాంతికము) వీళ్లకి పొర్లి పారి దండాలు 

"ఇట్టి నునంమ్మాల్రం నలగ లే దా! 

రంభా... అంజలి చేసెదము, (అని రుక్షితీహరులకు సాంబలు తై, భాణాహ్లోదను 
లతో] పోయివచ్చెదము. 

హాణాహ్లాద,.-.-మంచిది, [(౧౦ఫాదులు నిష్క9మింతురు, 

్రకృస్ణు.--- ఓయి బవొణొ శిళువులకు వియోగ భారము లేకుండ మో రెల్ల వీని 

బాం సాలము ద్వారకకు మాతో నిపఫుజే కరలు(డు. 

[కీ యనుచు గరుడుండు (ప్రవేశించి హంని 

(వదవ.ణించి ఒచళ్ళడం గహార్బుండును. 

శ్రీకృష్ణ మే మెల్ల చి తాహ్లాదనుల యథావిధి వివావనామునకు మరల నిటక 

వ చ్చెదము, 

ey pene (| స 
| | ముహా(ప్రసాదము, ముహ్మా( ప్రసాదము, 

ఆహో 

కుంభ 
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శీకృష్ణు. కుమారా, అనిరుగ్దా, ఈయభ్యుదయములో నీకు ఇంక ేమనో 

రథముం దీర్తును? 

అని, లోక నాయకా, 

ఉ. కూరిమిబాధు అ రనురకుంజర్కు లుబుధి వే తోర్వరా 

సార రసాయ నౌపధిగ సన్నుతి గన్నది పత్ని యయ్యె, నిం 
డా రె ముదంబు చ్మిత్రయు సమంచితశీ లునిం జెట్ట బట్టుట౯-, 

నోరిక లిక నేమి గలుగుకా గరుణాభర ణాత్మ, చెపుమా. ౧౧౦. 

ఆయిన నిది యగు గాకి'. 

(మంగ శమహాో శ్రీ ) 

ద్రీనుదతికాంకుకి ౪6 జెందినభునుల్ జనుల 

సేమమునె సేయదురు గాత, 

వాససుడు గాలమున వర్షి లుతం బాండియును 

బంటయు నవారి యగుఃగాత౯ా, 

వొనిమెయిం బే దలులు భర్త ఫూలీవృ త్త లయి 

భాగ్య ములః దలుదురు గాతళా, 

భాసుర మనసె కివి వా గమృత వాహినుల 

వ_ర్తిలుత మంగళ మహా నీ, ౧౧౧. 

ఉహానాటకము సమా ప్టము, 

౧౧౦ ప,---దాన వేయడ్రులు (ప్రియబంధు వు లయినారు, సముద్ర పరీతి పర్య భూ 

మండలములోను (శ్రేష్ట మైన దిప్యాపధి యని (పనిన్ధి చెందిన యుపు నాకు భార్య యమెనది, 
వూశోల్రి యయిన చితి కేఖయు మంచి మగనిం బవయుటచేత మాహృదయములకు ఆహ్లాద 
మయినది, కరుళాలంకృత హృదయు.డా ఓ దేవ్యా ఇంకను కోరిక లే ముండును? 

౧౧౧ ప్రీ, + .నుల్ =లఖ్మ్మీనాభునియొక్క_ కళను పొందిన గొప్పవారు _ 
అనంగా ర"జులు, వానవుండు= ఇం, దుండు. వైదలులు = (స్రీలు, భాసుర, , = ప్రసిద్ధ 

విద్వాంసు లయిన కవులయొక్క_ వాక్కు లనెడి యమృతి నదులయందు శుభ మయిన 
మహా వసించు "గావుత, 



శీర స్తు, 

శ్రీ జార్జి రాజ చక్రవర్తికి మంగళము, 

తలా ఏ2కాభా 

జయము జయము జార్టరాజచ్మక్రవ_ర్షికిళ, 

జయము జయము జార్జిరాజచ క న ర్షిక౯. 

వుడమిం బంచమాంశ మెవండు (పోది చేసెడి, జయము. 

వెడల శివని భువిని ఏడి విధుండు సూర్యుండుక , (3 

ఢీల్లిలోన గద్దె నెవడు కవి నెక్కె నో, ష్య 

తల్లి తండి యెనండొ మనకు దానె నిచ్చలు౯, క్ 

మంగళం బతనికి. జెయు మాధఫుండు సదా, 

మంగళం బతనికి? జయు నూధనుండు సదా, 












